STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

INFORMACE K PROMOCÍM, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE
23. ZÁŘÍ 2016 DLE NÍŽE UVEDENÝCH ROZPISŮ

Absolventi studia dostaví k nácviku a prezentaci do místnosti č. 202 takto:
-

skupina č. 1 v 9:30 hod. (oficiální zahájení v 10:00 hod.),
skupina č. 2 v 11:00 hod. (oficiální zahájení v 11:30hod.)

Absolvent, který neprokáže úhradu poplatku za promoce (Kč 200,--), nebude se
moci promoce zúčastnit! Složenky potřebné na úhradu tohoto poplatku jsou
k dispozici na studijním oddělení fakulty, informace o platbě poplatku přes
internetové bankovnictví jsou k dispozici na webu fakulty (stránky DIFA – Studium –
Bankovní spojení pro platby; do zprávy pro příjemce uveďte „Promoce DIFA“).
Podmínkou pro vydání VŠ diplomu je řádně vyplněný výstupní list! K dispozici na
studijním oddělení fakulty nebo na webových stránkách fakulty. Výstupní list nemusí
předkládat absolventi bakalářského stupně studia, kteří pokračují ve studiu
navazujícím.
Student-absolvent, který již nyní ví, že se promočního ceremoniálu nezúčastní,
nechť tuto skutečnost neprodleně oznámí na studijním oddělení!

tel.: 542 591 303

http://difa.jamu.cz

e-mail: dankova@jamu.cz
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Promoce - 23.9. 2016
1. skupina - 9:30 (nácvik), začátek 10:00

2. skupina - 11:00 (nácvik), začátek 11:30

ATD
Hoghová Gabriela
Kocián Zdeněk
Mach, Václav
Podešva Jakub
Příkrý Tomáš

CINREZ+ DIVDRAM
Říhová Tereza
Špetíková Markéta

DM+JT
Gobelova Petra
Sýkorová Eva
Vyhnálková Karolína
DRAMVYCH
Filip Dominik
Jírovská Klára
Veselá Gabriela
SCÉNOGRAFIE
Kvíčalová Juliána
Šlejmarová Markéta
TAPDAV
Hlaváčová Jitka
Geržová Hana
FD
Sikorová Tereza

TANPED
Kratochvílová Barbora
Ryšávková Leona
Herectví + Muzikál
Kaminský, Štěpán
Býčková Šárka
Dvořák Ondřej
Hudec Martin
Hulcová Kristýna
Ingrová Lucie
Jedlinský Jan
Svoboda Jiří
Urbánek Jakub
Vyhnálková Milada

