
Katedra          

Dept.

Termín projekce 

Screening date

Druh projekce                                         Screening 

category

Termín odevzdání filmů 

Data delivery

Místo konání projekce 

Place of the screening

30.8. čtrvtek projekce klauzurních prací 23.8. Projekce - Lažanský pal.

6.9.  čtvrtek projekce klauzurních prací 30.8. Projekce - Lažanský pal.

12.9. středa projekce bakalářských filmů 5.9. Projekce - Lažanský pal.

26.9.  středa projekce absolventských prací 19.9. Projekce - Lažanský pal.

3.9.  pondělí projekce klauzurních prací 27.8. Projekce - Lažanský pal.

4.9. úterý projekce klauzurních prací 28.8. Projekce - Lažanský pal.

10.9. pondělí projekce bakalářských  a absolventských filmů 3.9. Projekce - Lažanský pal.

4.9.  úterý projekce klauzurních a bakalářských prací 28.8. kino PONREPO

5.9.  středa projekce bakalářských filmů 29.8. kino PONREPO

25.9.  středa projekce absolventských prací 18.9. Projekce - Lažanský pal.

5.9.  středa projekce bakalářských filmů 29.8. Projekce - Lažanský pal.

7.9.  pátek commision exam (klauzury) screenings CIN KK 31.8. kino PONREPO

10.9. pondělí projekce klauzurních prací 3.9. Projekce - Lažanský pal.

12.9. středa projekce klauzurních prací 5.9. kino PONREPO

21.9.  pátek state final exams (absolventské snímky) screenings CIN KK 14.9. Projection - Lažanský pal.

CAS 7. 9.  pátek projekce klauzurních prací 31.8. Projekce - Lažanský pal.

10.9. pondělí projekce klauzurních prací 3.9. Učebna KZT - Lažanský pal.

11.9.  úterý projekce bakalářských prací 4.9. Projekce - Lažanský pal.

27. 9.  čtvrtek projekce absolventských prací 20.9. Projekce - Lažanský pal.

13.9.  čtvrtek projekce klauzurních prací 6.9. Projekce - Lažanský pal.

14.9.  pátek projekce bakalářských filmů 7.9. Projekce - Lažanský pal.

18.9.  úterý projekce absolventských filmů 11.9. Projekce - Lažanský pal.

14.9.  pátek commision exam (klauzury) screenings CDM 7.9. Projection - Lažanský pal.

20.9.  čtvrtek state final exams (absolventské snímky) screenings 13.9. Projection - Lažanský pal.

!Rozpis projekcí klauzur a státních zkoušek  - září 2018 - s nejzazšími termíny pro odevzdání dat ke kontrole!                                  

!Commission exam / state final exams screenings - September 2018 - important dates and schedule!
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