
Akademický rok 2014/2015 – podzimní termíny 
 
1. 7. – 31. 8. Elektronický zápis studentů pro ak. rok 2014/15 (všechny ročníky bakalářského a navazujícího 

magisterského stupně) 
2. – 3. 9. Přijímací řízení DSP (Interpretace a teorie interpretace) 
4. 9.  Přijímací řízení DSP (Kompozice a teorie kompozice) 
21. – 26. 9. SLJ (flétna, klarinet) 
27. 9. Zahájení výuky v Metodickém centru 
30. 9. Náhradní termín děkanských zkoušek 
30. 9. Konec akademického roku 2013/2014 
 

Akademický rok 2014/2015 
Zimní semestr 

1. 10. Začátek akademického roku 2014/2015 
  Zahájení výuky na HF JAMU – Aula – 13:30  
1. 10. Začátek změn v zápisu předmětů 
12. 10. Konec změn v zápisu předmětů 
17. 10. Imatrikulace – Aula – 11:00 
15. 11. – 16. 11. Interpretační kurz Kyoto 
28. 11. Poslední termín pro zadání abs. projektů a bakalářských/diplomových prací do IS  
19. 12. Poslední den výuky v roce 2014  
22. 12. – 2. 1.  Vánoční a novoroční prázdniny 
5. 1.  Zahájení výuky v roce 2015  
16. 1.  Poslední den výuky v zimním semestru (ZS) 
19. 1. – 13. 2.  Zkouškové období 
19. 1. – 30. 1.  Zkoušky z hlavních oborů 
2. 2. – 6. 2.  Přijímací zkoušky – bakalářský stupeň 
12. 2.  Zasedání přijímací komise 
13. 2. Poslední termín pro uzavření zimního semestru (IS) pro všechny ročníky bakalářského a navazujícího 

magisterského stupně  
 

 
Letní semestr 

16. 2. Zahájení výuky v letním semestru (LS) 
  1. etapa - zahájení zadávání diplomových/bakalářských prací a programů absolventských projektů pro 

absolventský ročník 2015/2016 
30. 4. Poslední termín nahlášení data absolventského koncertu na koncertním oddělení pro akad. rok 2015/16 (oba 

stupně studia) 
4. 5. Poslední termín odevzdání bakalářských/diplomových prací pro oba stupně studia  
15. 5. Poslední termín pro splnění absolventských projektů 
  Poslední termín uzavření semestru pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia 
18. 5. – 31. 5.     Aktualizace studijních plánů a sylabů pro ak. rok 2015/16 
22. 5. Poslední den výuky v  LS 
25. 5. – 26. 6.  Zkouškové období 
25. 5. – 29. 5.  Zkoušky z hlavních oborů 
29. 5.  Poslední termín odevzdání oponentských posudků 
29. 5. Poslední termín nahlášení data ročníkových koncertů na koncertním oddělení pro akad. rok  2015/16 
1. 6. - 2. 6. Děkanské zkoušky – I. ročník všechny obory 
3. 6. – 16. 6.  Státní závěrečné zkoušky (oba stupně studia) 
17. 6. – 23. 6. Přijímací zkoušky – navazující magisterský stupeň 
25. 6. Zasedání přijímací komise 
26. 6. Promoce 
26. 6. 2. a 3. etapa - poslední termín pro odevzdání zadání absolventských projektů a diplomových /bakalářských 

prací pro oba stupně studia (absolventský ročník 2015/2016) 
1. 7. – 31. 8. Elektronický zápis studentů pro akad. rok 2015/16 (všechny ročníky bakalářského a navazujícího 

magisterského stupně) 
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