Studenti 1. ročníků
Brno 17. února 2014

Z á p i s do 1. ročníku – informace
Informační schůzka k zápisu spojená s focením na UNI-kartu se koná dne 2. 6. 2014
v 10 h a ve 13 h na uč. 205 dle oborů takto:
v 10 h – bicí nástroje, fagot, flétna, hoboj, hudební manažerství, jazzová interpretace, klarinet, lesní
roh, trombon, trubka, tuba,
ve 13 h – cembalo, dirigování, housle, kontrabas, viola, violoncello, klavír, klavírní pedagogika,
kompozice, kytara, varhany, zpěv.
Zapsat se ke studiu budete mít možnost v období od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014.
Po přihlášení do Informačního systému JAMU (IS JAMU) naleznete návod k zápisu v Nápovědě.
Vstupní heslo do IS Vám bude předáno na informační schůzce, případně na požádání může být
zasláno na e-mailovou adresu Vámi udanou v přihlášce.
Zápis probíhá POUZE elektronicky a v určeném datu!
Pokud Vás informační systém vyhodnotí jako nezapsaného studenta po datu 31. 8. 2014, do 5 dnů
od tohoto data Vám děkan ukončí studium.
Akademický rok začíná a zahájení výuky je 1. 10. 2014.
Informace o ubytování na kolejích Astorka a přihlášku naleznete na adrese:
http://astorka.jamu.cz/
http://prihlasky.jamu.cz/2014
Žádost lze podat elektronicky od 1. 4. 2014 do 13. 6. 2014.
Další informace naleznete na webových stránkách JAMU (www.jamu.cz – přesnější informace
hledejte vždy přímo na stránkách Hudební fakulty). Zde jsou také k dispozici Studijní plány,
Akademický kalendář, Směrnice děkana o studiu, seznam pedagogů kateder atp..
Rozvrhy budou v termínu zápisů uveřejněny v IS v odkazu Rozvrhy, rozvrh individuálních předmětů
bude domlouván v začátku výuky.
S pozdravem a blahopřáním k úspěšnému složení talentových zkoušek
Jana Jarošová
studijní oddělení Hudební fakulty JAMU
jarosova@jamu.cz
542 591 605
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