ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Upozorňujeme uchazeče o studium, že výsledky přijímacího řízení budou zveřejňovány v souladu se
Směrnicí děkana pro přijímací řízení takto:
•

do druhého kola přijímacího řízení (v případě, že přijímací řízení na zvolený obor není
jednokolové) postupují ti uchazeči, kteří získají minimálně 60 bodů (z celkových 100) ze všech
hodnocených disciplín;

•

uchazeči, kteří takto do druhého kola postoupí, budou písemně obeznámeni o termínu
konání druhého kola – fakulta zašle pozvánku s termínem a případnými podklady pro
talentovou zkoušku, a to na adresu trvalého bydliště;

•

uchazeči, kteří nesplní minimální bodový limit pro postup do druhého kola, obdrží rozhodnutí
děkana o nepřijetí ke studiu – fakulta zašle rozhodnutí doporučeně na adresu trvalého
bydliště.

Přijímací zkoušky na obory, kde fakulta eviduje větší počet uchazečů (zejména obory herecké),
probíhají ve více dnech. Výsledky proto nemohou být zveřejněny dříve, než skončí talentové zkoušky
všem uchazečům – pokud tedy posledním dnem přijímacího řízení např. na činoherní herectví je
7. 2. 2013, není možné, aby ihned následující den, tj. 8. 2. 2013, byly výsledky k dispozici na webu
fakulty (sis.jamu.cz – průběh přijímacího řízení) - výsledky se do systému vkládají ručně, je tedy třeba
počítat s tím, že vkládání výsledků do systému chvíli trvá.
Dále prosíme uchazeče o akceptování skutečnosti, že nelze výsledky zveřejnit dříve, než talentové
zkoušky absolvují všichni uchazeči, tedy i ti ze zdravotních důvodů řádně omluveni. Těmto se
stanovuje náhradní termín, který většinou následuje týden až dva po skončení řádného kola
přijímacích zkoušek.
Informace o výsledcích na méně početné obory (co se týče zájmu uchazečů) budou zveřejňovány v
průběhu několika dnů po skončení talentové zkoušky na daný obor.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem proto prosíme o akceptování výše uvedených informací a
taktéž prosíme, aby uchazeči nekontaktovali studijní oddělení s dotazy na den zveřejnění výsledků
talentových zkoušek – výsledky se nesdělují ani po telefonu, ani prostřednictvím e-mailové pošty;
vše potřebné bude zveřejněno na úřední desce fakulty (výsledky jsou zveřejněny nikoliv jmenovitě,
ale pod čísly jednacími, které jsou uvedeny na každé pozvánce k přijímacímu řízení) a na webu fakulty
(sis.jamu.cz – průběh přijímacího řízení).

Děkujeme za pochopení.

Ing. Ivana Oulehlová
SO DIFA JAMU v Brně

