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Pohodlí, zdraví a design
• Design, výroba a obchod – všestranná znalost nábytkové a interiérové tématiky
• Nábytek z hlediska konstrukce a technologie výroby, ergonomie a zdraví člověka, estetiky
a módních trendů, prezentace a prodeje.

Chceš se stát designérem nebo vývojářem? U nás máš
jedinečnou příležitost se seznámit se všemi fázemi
vývoje a výroby nábytku. Čekají na tebe ateliéry i dílny
a sám si vybereš, kterému směru se budeš chtít nejvíc
věnovat. Je tu trochu od všeho a od něčeho i celkem
dost a výsledkem je technicky a kulturně vyspělý člověk
připravený na vstup do praxe, který se nebojí žádné
životní výzvy. Zajímá tě, jak navrhují a vyvíjejí nábytek
ve Španělsku, Finsku, Turecku i jinde ve světě? Stačí se
rozhodnout kam a můžeš s programem Erasmus vyrazit
do světa.

Interiéry a nábytek. Výroba a poradenství. Zní to skoro
jako inzerát na nábytkářskou firmu, že? Jako absolvent
oboru Nábytek si takovou budeš moci založit. A budeš
mít velkou výhodu.

Absolventi architektury nebo obchodních a ekonomických škol nemají dostatečné vzdělání v oboru tvorby
nábytku. Absolventi dřevařských oborů jsou zase
výhradně orientováni na zpracování dřeva a materiálů
a na výrobní technologie. Program Nábytek na LDF
MENDELU je však koncipován tak, že získáš potřebnou
odbornost v obou směrech a budeš mít skvělý základ
pro vlastní podnikání. Studium přitom není výhradně
technické, humanitní či umělecké. Je interdisciplinární
jako každé podnikání. Co říkáš? Zaujalo tě?

Přijímací řízení
K úspěšnému přijetí je potřeba úspěšně absolvovat test obecných studijních předpokladů
(SCIO), a to alespoň jednou v rámci národních
srovnávacích zkoušek (NSZ)
Od povinnosti konat NSZ budou osvobozeni
uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období
studia na střední škole studijního průměru do
1,5 včetně. Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení
v pololetí posledního roku studia na střední
škole.

