Akademický rok 2020/2021 – podzimní termíny
1. 7.
2. 7. – 11. 7.
23. 8. – 5. 9.
8. 9. – 9. 9.
9. 9.
12. – 19. 9.
20. 9.
23. 9. (24. 9.)
25. 9.
30. 9.

Zahájení registrace předmětů pro ak. rok 2021/22 (všechny ročníky bakalářského,
pětiletého magisterského a navazujícího magisterského stupně studia)
MIK
Zápis předmětů (osobní studijní plán)
Přijímací zkoušky DSP (Interpretace a teorie interpretace)
Přijímací zkoušky DSP (Kompozice a teorie kompozice)
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (tuba, lesní roh)
Začátek výuky oboru Audio inženýrství (společný studijní program HF JAMU a
FEKT VUT)
Děkanské zkoušky – náhradní termín
Zahájení výuky v Metodickém centru
Konec akademického roku 2020/2021

Akademický rok 2021/2022
Zimní semestr
1. 10.

Začátek akademického roku 2021/2022

1. 10.

Začátek změn v zápisu předmětů

1. 10. – 15. 12.

Setkávání nové hudby plus (festival)

4. 10.

Zahájení výuky na HF JAMU – Aula – 13:30

7. 10.

Imatrikulace a vstupní kurz 1. ročníku – Aula – 11:00

17. 10.

Konec změn v zápisu předmětů

3. – 4. 11.

Mezinárodní hudební konference JAMUsica

13. – 14. 11.

Interpretační kurz Kyoto

21. 11.

Ukončení zadání abs. výkonů a bakalářských a diplomových prací do IS
(absolventi 2021/22)

3. – 5. 12.

Festival bicích nástrojů

17. 12.

Poslední den výuky v roce 2021

20. – 31. 12.

Vánoční prázdniny

3. 1.

Zahájení výuky v roce 2022

14. 1.

Poslední den výuky v zimním semestru (ZS)

17. 1. – 11. 2.

Zkouškové období ZS

17. 1. – 28. 1.

Komisionální zkoušky z hlavních oborů

17. 1. – 28. 1.

Aktualizace osobních studijních plánů studentů pro LS

31. 1. – 4. 2.

Přijímací zkoušky – bakalářský a pětiletý magisterský stupeň studia

18. 2.

Zasedání přijímací komise pro přijímací řízení do bakalářského a pětiletého
magisterského stupně studia

Letní semestr
14. 2.

Zahájení výuky v letním semestru (LS)

1. 4. – 30. 4.

Aktualizace studijních plánů garanty SP pro ak. rok 2022/23

21. 4.

Doktorandská vědecká konference HF JAMU

1. 5.

Uzávěrka termínů absolventských koncertů pro příští akademický rok (koncertní
oddělení)

13. 5.

Poslední den výuky v LS

15. 5.

Odevzdání bakalářských a diplomových prací do IS pro všechny stupně
studia

15. 5.

Poslední termín pro splnění absolventských výkonů

15. 5.

Uzavření indexu v IS pro absolventy všech stupňů studia

16. 5. – 30. 6.

Zkouškové období LS

16. 5. – 20. 5.

Komisionální zkoušky z hlavních oborů

29. 5.

Odevzdání posudků vedoucích absolventských výkonů do IS

29. 5.

Odevzdání posudků vedoucích bakalářských a diplomových prací do IS

29. 5.

Odevzdání oponentských posudků do IS

30. 5. - 31. 5.

Děkanské zkoušky – 1. ročník bakalářského a pětiletého magisterského stupně
studia

31. 5.

Uzávěrka termínů ročníkových koncertů pro příští akademický rok (koncertní
oddělení)

1. 6. – 15. 6.

Státní závěrečné zkoušky (všechny stupně studia)

16. 6. – 23. 6.

Přijímací zkoušky – navazující magisterský stupeň studia
Přijímací zkoušky – navazující magisterský joint program Historical performance
(European Master of early Music) s Koninklijk Conservatorium Den Haag

29. 6.

Zasedání přijímací komise pro přijímací řízení do navazujícího magisterského
stupně studia a do navazujícího magisterského joint programu

30. 6.

Promoce

COVIDOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020/21 na HF JAMU
aktualizace 6. 1. 2021
PES stupeň 5
výuka pouze distančně
Aktuální situace: teoretické předměty a jazyky byly řádně odučeny a probíhají zkoušky
a zápočty z těchto předmětů. Výuka v lednu a první polovině února se týká výhradně
artistních předmětů a hlavních oborů, bohužel stále distančně, při zmírnění opatření
dále prezenčně. Také zkouškové období v únoru se bude týkat artistních předmětů.
ZS

LS

výuka 4. 1. až 12. 2.

6 týdnů plus stávající narušená doba

zkouškové 15. 2. až 26. 2.

ve stejnou dobu zk z hlavních oborů,
zde navrhuji nechat rozhodnutí na katedrách

výuka 1. 3. až 14. 5.

11 týdnů, dále napojení na stávající
harmonogram

•

Semestrální zkoušky za zimní semestr budou probíhat dle rozhodnutí
jednotlivých kateder, pokud se katedra rozhodne až pro termín v letním
semestru, započítá se stejné hodnocení i za zimní semestr

•

Zkoušky a zápočty pro uzavření semestru jsou možné i prezenčně, ale pouze do
počtu 10 lidí

•

Přijímací řízení pro bakaláře a pětileté magistry bude v původně vypsaném
termínu a prezenční formou (únor), vědomostní testy proběhnou online formou,
stejně jako zkouška z češtiny pro cizince

•

11týdenní letní semestr bude přirozeně navazovat na původní harmonogram
ak. roku ode dne 15. května a měli bychom tak končit 30. 6. promocemi, tzn., že
SZZ, děkanské zkoušky, přijímací zkoušky do navazujícího studia a ukončení
semestru proběhne tak, jak je na HF obvyklé, to celé za předpokladu, že to
„covidová“ situace dovolí.

•

V září by proběhly přijímací zkoušky do doktorského studia (rovněž podle plánu),
SZZ v podzimním termínu pouze ve výjimečných případech
Na jakékoliv případné změny, které nastanou vzhledem k aktuální situaci,
budete včas upozorněni!

V Brně dne 6. 1. 2021

prof. MgA B. M. Willi, Ph.D.
děkanka HF JAMU

Akademický rok 2019/2020 – podzimní termíny
1. 9.
3. 9.
10. 9.
10. 9.
12. 9.
14. – 15. 9.
21. 9.
30. 9.

Elektronická registrace předmětů studentů pro ak. rok 2020/21 (všechny ročníky bakalářského
a navazujícího magisterského stupně)
Přijímací řízení DSP (Kompozice a teorie kompozice)
Přijímací řízení DSP (Interpretace a teorie interpretace)
Přijímací řízení DSP (Hudební produkce)
Zahájení výuky v Metodickém centru
Děkanské zkoušky
Začátek výuky oboru Audio inženýrství
Konec akademického roku 2019/2020

Akademický rok 2020/2021
Zimní semestr

29. 9.

Začátek akademického roku 2020/2021

1. 10.

Zahájení výuky na HF JAMU – Aula – 13:30

1. 10.

Začátek změn v zápisu předmětů

2. 10.

Imatrikulace a vstupní kurz – Aula – 11:00

11. 10.

Konec změn v zápisu předmětů

13. 11. – 14. 11. Interpretační kurz Kyoto
22. 11.

Poslední termín pro zadání abs. projektů a bakalářských/diplomových prací do IS

4. – 6. 12.

Festival bicích nástrojů

18. 12.

Poslední den výuky v roce 2020

21. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny
4. 1.

Zahájení výuky v roce 2021

15. 1.

Poslední den výuky v zimním semestru (ZS)

18. 1. – 29. 1.

Zkoušky z hlavních oborů

18. 1. – 12. 2.

Zkouškové období

1. 2. – 5. 2.

Přijímací zkoušky – bakalářský stupeň

12. 2.

Poslední termín pro uzavření zimního semestru (IS) pro všechny ročníky bakalářského a
navazujícího magisterského stupně

19. 2.

Zasedání přijímací komise

Akademický rok 2020/2021
Letní semestr

15. 2.

Zahájení výuky v letním semestru (LS)
Zahájení zadávání diplomových/bakalářských prací a programů absolventských výkonů pro
absolventský ročník 2020/2021

3. 5.

Poslední termín nahlášení data absolventského koncertu na koncertním oddělení pro akad. rok
2021/22 (oba stupně studia)

16. 5.

Poslední termín odevzdání bakalářských/diplomových prací pro oba stupně studia

16. 5.

Poslední
termín
pro
(bakalářských/diplomových)

16. 5.

Poslední termín pro splnění absolventských výkonů

16. 5.

Poslední termín uzavření semestru pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského

odevzdání

posudků

vedoucích

kvalifikačních

prací

studia
16. 5.

Poslední termín pro odevzdání posudků vedoucích absolventských výkonů

14. 5.

Poslední den výuky v LS

17. 5. – 31. 5.

Aktualizace studijních plánů a sylabů pro ak. rok 2021/22

17. 5. – 21. 5.

Zkoušky z hlavních oborů

17. 5. – 30. 6.

Zkouškové období

31. 5.

Poslední termín nahlášení data ročníkových koncertů na koncertním oddělení pro akad. rok
2021/2022

30. 5.

Poslední termín odevzdání oponentských posudků

31. 5. - 1. 6.

Děkanské zkoušky – I. ročník všechny obory

2. 6. – 16. 6.

Státní závěrečné zkoušky (oba stupně studia)

17. 6. – 25. 6.

Přijímací zkoušky – navazující magisterský stupeň

29. 6.

Zasedání přijímací komise

30. 6.

Promoce

1. 7. – 31. 8.

Elektronická registrace předmětů pro akad. rok 2021/2022 (všechny ročníky bakalářského a
navazujícího magisterského stupně)

