Janáčkova akademie
múzických umění
v Brně
DI VADELNÍ FAKULTA
Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Pro akademický rok 2019/2020 nabízíme ke studiu tyto obory
(specializace):
I. Bakalářské studium pro obory (specializace):
audiovizuální tvorba a divadlo
činoherní režie
divadelní dramaturgie
divadelní manažerství
— se zaměřením na produkční management
(divadelní produkce)
— se zaměřením na jevištní management
a technologie (jevištní management a technologie)
dramatická výchova (divadlo a výchova)
rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
scénograﬁe

3 roky
3 roky
3 roky
3 roky

3 roky
3 roky
3 roky

(po absolvování je možno na základě úspěšného vykonání
přijímací zkoušky pokračovat ve dvouletém navazujícím
magisterském studiu.)
Kontakt
DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
tel.: 542 591 303, fax 542 591 352
e-mail: dankova@jamu.cz
web: http://difa.jamu.cz

II. Magisterské studium pro obory (specializace):
činoherní herectví
muzikálové herectví

4 roky
4 roky

III. Navazující magisterské studium pro obory (specializace):
audiovizuální tvorba a divadlo
2 roky
činoherní režie
2 roky
divadelní dramaturgie
2 roky
divadelní manažerství (divadelní produkce)
2 roky
divadlo a výchova
2 roky
rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
2 roky
scénograﬁe
2 roky
světelný design
2 roky
výchovná dramatika pro Neslyšící
(divadlo a výchova pro Neslyšící)
2 roky
IV. Doktorské studium:
dramatická umění


4 roky

V akademickém roce 2019/2020 SE NEBUDE OTEVÍRAT:
Bakalářské studium
fyzické divadlo
taneční a pohybové divadlo a výchova – komb.
výchovná dramatika pro Neslyšící

3 roky
3 roky
3 roky

Magisterské navazující studium
taneční a pohybové divadlo a výchova - komb.

2 roky

U P O ZO R N Ě N Í :
Pokud bude mít uchazeč zájem přihlásit se na více studijních
oborů (specializací), je nutné zaslat přihlášku včetně všech příloh
(i poplatku!), na každý studijní obor (specializaci)zvlášť.
V přihlášce je nutné vyplnit na přední straně obor a IZO střední
školy!

Termíny podání přihlášky ke studiu
a) u bakalářského a magisterského nenavazujícího studia:
do 30. listopadu 2018
výjimkou jsou přihlášky ke studiu bakalářských oborů
(specializací) divadelní manažerství (obě zaměření),
audiovizuální tvorba a divadlo: do 28. února 2019
b) u magisterského navazujícího studia: do 31. března 2019
c) u doktorského studia: do 30. června 2019
Talentová poradna Setkání s uchazeči o studium se uskuteční
v sobotu dne 27. října 2018 v budově Divadelní fakulty Brno,
Mozartova 1. Zahájení v 10.00 hodin, předpokládané ukončení
ve 12.00 hodin. Uchazeči se zde mohou blíže seznámit
s požadavky přijímacích zkoušek a s nároky na talentové
předpoklady pro přijetí ke studiu.

Přihláška ke studiu
DIFA JAMU akceptuje pouze přihlášky založené v Informačním
systému.
Formulář elektronické přihlášky – „ E-PŘIHLÁŠKA“ naleznete na
webových stránkách JAMU http://is.jamu.cz.
Podrobné informace o přijímacím řízení, podmínky talentových
zkoušek jednotlivých oborů, administrativní poplatek,
bankovní spojení pro platbu a další jsou k dispozici na
www.jamu.cz, odkaz Divadelní fakulta (nebo přímo na webu
Divadelní fakulty http://difa.jamu.cz/studium)
Studijní oddělení tyto informace neposkytuje!

