
 

 

 

     
 

Pro absolventy – instrukce k promocím konaným 1. července 2022 
 
Vážení čerství absolventi, 
 
úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké 
fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou 
konat 1. července 2022 v DK Slavie (velká žlutá budova na nábřeží Malše za Jihočeským 
divadlem). 
 
 V příloze najdete rozdělení do skupin pro promoční obřad. 
 
Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto 
spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. 
K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem 
a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži: 

- první skupina v 8:30 hodin, 
- druhá skupina v 10:45 hodin, 
- třetí skupina v 13:00 hodin. 
 

Začátky promocí jsou v 9:15 hodin, 11:30 a ve 13:45 hodin. 
Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy 
od 8:55, 11:10 a od 13:25) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být 
dostatek. 
 
Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na 
studijní oddělení. 
       
Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi 
v den promoce. 
 
 
 
 

Tomáš Hauer 
proděkan pro studium 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: rozdělení do skupiny pro promoci. 



 

 

 

     
 

1. skupina – 9:15 
 
Bakalářské obory:  

Biologie 
Biomedicínská laboratorní technika 
Péče o životní prostředí 

 
 
2. skupina – 11:30 
 
Bakalářské obory: 

Aplikovaná matematika 
Chemie 
Aplikovaná informatika 
Měřicí a výpočetní technika 
Mechatronika 
bakalářské kombinace oborů pro vzdělávání                                              
 

 
3. skupina – 13:45 
 
Bakalářské obory  
 Bioinformatics 

Biological chemistry 
 
Magisterské obory 

Ecology 
Fyzikální měření a modelování 
Biologie ekosystémů 
Experimental biology 
Experimentální biologie 
Klinická biologie 
Parazitologie 
Zoologie 
Botanika 
Učitelství pro SŠ 

                                        
 
Absolventi doktorských programů budou do skupin zařazeni dle individuální 
dohody. 
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