Organizačné pokyny na zostavovanie poradovníka
pre študijný program pozemné stavby a architektúra
Spracované v zmysle zásad prijímacieho konania
na štúdium študijných programov druhého stupňa štúdia (inžinierske štúdium)
Prijímacie konanie
1. Výber uchádzačov na študijný program Pozemné stavby a architektúra (PSA) bude
realizovaný na základe výsledku talentových skúšok a výsledkov bakalárskeho štúdia.
2. Talentové skúšky pozostávajú z troch častí: zo skúšky z kreslenia, ateliérovej tvorby
I (Rodinný dom) a ateliérovej tvorby II (Bytový dom). Za každú časť talentovej skúšky
možno získať max. 25 bodov, spolu max. 75 bodov. Študenti, ktorí absolvovali záverečnú
prácu na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave, budú môcť túto prácu
predložiť miesto rodinného domu alebo bytového domu.
3. Výsledky bakalárskeho štúdia sú hodnotené na základe výsledkov štátnej skúšky
a váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium. Uchádzač môže získať za
výsledky štúdia max. 25 bodov.
4. Poradovník uchádzačov o študijný program PSA sa zostaví podľa celkových počtov
získaných bodov (max. 100).
5. Výsledok talentovej skúšky a poradie umiestnenia bude uchádzačovi oznámené
prostredníctvom e-mailu. O výsledku talentovej skúšky sa môže uchádzač informovať
v stanovenom termíne aj osobne na Katedre architektúry.
6. Na študijný program PSA bude prijatých max. 40 študentov.
7. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie pre
inžinierske štúdium.
Hodnotenie skúšky z kreslenia
8. Skúška pozostáva z dvoch kresieb – spolu max. 25 bodov
9. Výsledné bodové hodnotenie talentovej skúšky z kreslenia bude priemer bodov
udelených jednotlivými členmi komisie.
10. Komisia pre hodnotenie talentovej skúšky z kreslenia má min. troch členov a menuje ju
dekan.
11. V termíne konania skúšky z kreslenia odovzdajú uchádzači aj ateliérovú tvorbu I a II.
Hodnotenia ateliérových tvorieb
12. Za ateliérovú tvorbu I (Rodinný dom) možno prideliť maximálne 25 bodov
13. Za ateliérovú tvorbu II (Bytový dom) možno prideliť maximálne 25 bodov

14. Výsledné hodnotenie ATTV. I a ATTV. II bude priemer bodov udelených jednotlivými
členmi komisie.
15. Komisia pre hodnotenie ateliérových tvorieb má min. piatich členov a menuje ju dekan.
Hodnotenie výsledkov bakalárskeho štúdia
16. Štátna skúška
Hodnotenie štátnej skúšky A
Hodnotenie štátnej skúšky B
Hodnotenie štátnej skúšky C
Hodnotenie štátnej skúšky D
Hodnotenie štátnej skúšky E

– 20 bodov
– 15 bodov
– 10 bodov
– 5 bodov
– 0 bodov

17. Vážený študijný priemer (VŠP) z celého bakalárskeho štúdia
Počet bodov (b) sa prideľuje podľa vzťahu:
b = 7,5 – 2,5 • VŠP
kde

b
VŠP

je počet pridelených bodov,
– vážený študijný priemer.
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