Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij arhitekture za študijsko leto 2020/2021
(VPIS V VIŠJI LETNIK)
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture, ki se lahko opravlja samo enkrat v študijskem letu, bo potekal v
prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana po naslednjem
razporedu:

SREDA

8.7. 2020

ob 9.00 uri

razgovori s kandidati

K PREIZKUSU PRINESITE:
- osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, lahko tudi vozniško dovoljenje);
- osebno mapo (portfolio) formata A3 (ležeče),
- fotokopijo potrdila o plačilu, iz katerega je razviden priimek in ime kandidata.
Pred preizkusom sposobnosti morate poravnati znesek 62,50 €, za kritje stroškov pri pripravi in izvedbi
preizkusa, po priloženem računu.
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture za kandidate, ki se vpisujejo v višji letnik po merilih za prehode
oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje je sestavljen iz dveh delov (elementov):
1. Ocena osebne mape (portfelja) kandidata, ki vključuje njegove lastne reprezentativne študijske
naloge dosedanjega študija iz katerega se kandidat prepisuje. (Prvi del preizkusa se ocenjuje do 10
točk)
2. Razgovor s kandidatom (ustni test), ki naj razkrije kandidatove interese, motive, osveščenost,
vitalnost in osebnostne značilnosti ter povezavo z arhitekturo. (Drugi del preizkusa se ocenjuje do
10 točk).
V razgovoru s kandidatom pred 3-člansko komisijo, poskušamo odkriti:
-

motive in emocionalno afiniteto do arhitekture;

-

sproščenost duha v razgovoru;

-

dojemanje okolja (kulture, občega dogajanja, kraja, oblike itd.);

-

objektivnost (vrednotenja prostora, odnosov, razmer itd.);

-

željo po spremembah oz. inovativnost (korektura razmer ali odnosov);

-

domišljijo oz. bogastvo idej (pri predlogih posegov ali sprememb);

-

sposobnost za iskanje novih poti ali ravnanj;

-

morda izvirnost (v predstavljanju zamisli);

-

organiziranost (v pripovedi ali risarski predstavitvi);

-

kritičnost do sveta oblik, do razvojnih pojavov, do procesov v kulturi ipd.
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Kandidatom iz tujine, ki se zaradi epidemioloških razmer v njihovi državi, iz objektivnih razlogov ne bodo
mogli udeležiti preizkusov sposobnosti v julijskem roku, se omogoči, da preizkus opravljajo v jesenskem
roku. Ti kandidati morajo svojo neudeležbo sporočiti vodji referata za študentske zadeve na e-naslov:
mojca.rozman@fa.uni-lj.si najkasneje do 8.7.2020.
Preizkus sposobnosti se bo izvajal v fizični obliki in potrebno bo dosledno spoštovati ukrepe in priporočila
NIJZ glede preprečevanja širjenja okužbe SARS Cov-19. Vsa navodila v zvezi s potekom in izvedbo
preizkusa sposobnosti bomo objavili na spletni strani UL FA www.fa.uni-lj.si in kandidate o tem obvestili
tudi po elektronski pošti.
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