UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

STUDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU NA DIVADELNÍ
FAKULTĚ JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ


Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen “DF JAMU“

poskytuje podle 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen “zákon”), veřejnosti programy celoživotního vzdělávání s názvem univerzita



třetího věku (dále jen “U3V”).



Cyklus je rozdělen do tří kurzů.

Programy U3V se uskutečňují ve dvousemestrálním cyklu s názvem Jak vzniká divadlo.



Cyklus obsahuje 30 přednášek a 3 exkurze.



magisterských a doktorských oborů na DF.



dispozici na webovém portále U3V DF JAMU http://difa.jamu.cz/u3v/ (dále jen „web“).



Témata přednášek a zaměření exkurzí vychází z akreditovaných bakalářských,
Veškeré informace o U3V na DF JAMU včetně spojení na garanta a koordinátorku jsou k
Výuka cyklu je uskutečňována od ledna do prosince s výjimkou července, srpna a září.

Výuka probíhá v budově DF JAMU (Mozartova 1, 602 00 Brno) v učebně č. 104 nebo

v místech konání exkurzí. Jedna přednáška trvá 105 minut včetně přestávky. Časová


náročnost jednotlivých exkurzí je individuální.



jsou sdělovány posluchačům s dostatečným předstihem.

Přednášky jsou realizovány vždy ve čtvrtek od 16:15 do 18:00 hod. Termíny exkurzí
Uchazeči o studium v programu U3V na DF JAMU se přihlašují prostřednictvím
přihlášky, která je k dispozici na webu a na vrátnici budovy DF (Mozartova 1, 602 00
Brno). Přihlášky jsou přijímány pouze poštou (nikoli osobně a elektronicky). Doručení

poštou je nezbytné, o pořadí při přijímání do programu U3V bude rozhodovat datum

podání na razítku pošty – a to až do zaplnění programu. V den, kdy počet doručených



přihlášek přesáhne kapacitu programu, rozhodne o posledních volných místech los.

Instrukce k nadcházejícímu cyklu jsou zveřejňovány vždy v průběhu října na webu.

Přihlášky se přijímají od října do prosince. Přesný termín je k dispozici také na webu.

tel.: 542 592 105

http://difa.jamu.cz/u3v/

e-mail: schubertova@jamu.cz
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Cena zápisného činí 2.400,- Kč. Platby jsou přijímány do prosince. Konečný termín
splatnosti je k dispozici na webu. Zápisné je nutno uhradit až po obdržení zvacího



dopisu!

Podmínkou přijetí ke studiu na U3V DF JAMU je důchodový věk, řádně vyplněná a včas
odeslaná přihláška a zaplacené zápisné. Dosažené vzdělání není rozhodující. Posluchač

U3V nemá status studenta a není student ve smyslu zákona. Vzdělávání na Univerzitě

třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy



a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

O přijetí do studia rozhoduje garant a koordinátorka U3V DF JAMU.

Posluchačům jsou pravidelně zasílány emailem sylaby k přednáškám, které jsou

k dispozici také v tištěné formě před přednáškou. Posluchači s předstihem obdrží také



rozpis následujícího kurzu.

K úspěšnému absolvování programu U3V je nutno splnit 60% docházky (prezenční
listina k podpisu je k dispozici před každou přednáškou a exkurzí) a odevzdat

závěrečnou práci. Úspěšní absolventi U3V obdrží na slavnostní promoci certifikát



o absolvování.

Závěrečnou prací se rozumí esej na téma absolvované přednášky či exkurze U3V,
kterou si posluchači sami zvolí. Závěrečná práce se odevzdává v listopadu, přesný

termín bude sdělen s dostatečným předstihem. Posluchači na konci cyklu obdrží
sborník těchto prací.

 Slavnostní promoce úspěšných absolventů se koná v prosinci v aule DF, přesný termín

bude sdělen s dostatečným předstihem.

 Prosíme posluchače, aby na přednášky/exkurze přicházeli včas a pokud potřebují

předčasně odejít, aby nerušili ostatní posluchače a přednášející. Dále žádáme

posluchače, aby měli při přednáškách/exkurzích vypnuté zvonění mobilního telefonu.

Místo v posluchárně, které si na úvodní přednášce posluchači vyberou, jim zůstává
po celou dobu cyklu. Prosíme účastníky, aby místa neměnili. Děkujeme.

 Úřední hodiny pro U3V jsou ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hod. v Informačním

centru JAMU, IVU centrum Astorka, Novobranská 3.

tel.: 542 592 105

http://difa.jamu.cz/u3v/

e-mail: schubertova@jamu.cz

