INFORMACE K PROMOCÍM 2022
1) Termín konání promocí: 24. června 2022.
2) Místo konání: Aula ČZU, Praha–Suchdol.
3) Po úspěšném složení SZZ absolventi neprodleně vypořádají všechny závazky vůči ČZU.
4) Prosíme absolventy o vyplnění ankety absolventů na webové adrese http://absolventi.czu.cz.
5) Absolventi nahlásí jména absolventů, kteří o promoci přednesou slib a projev, studijní referentce
příslušného programu do 10. června 2022.
6) Poplatek za náklady spojené se slavnostním ukončením studia ve výši 300 Kč lze uhradit v pokladně SICu
v úředních hodinách nebo převodem z účtu.
Bankovní spojení:
číslo účtu: 500022222/0800
variabilní symbol: 4375000922
specifický symbol: ID studia (zjistíte v UISu)
7) Přihlášení k promocím v UISu považujeme za závazné. Kdo se rozhodne promocí neúčastnit, sdělí to emailem své studijní referentce nejpozději do 10. června 2022.
8) K promoci se absolventi dostaví ve slavnostním obleku.
9) Bude zajištěn fotograf a video, není povoleno fotografování a nahrávání na podiu ani před první řadou
publika.
10) Vstup není povolen dětem do 3 let a se zvířaty (nebudou do sálu vpuštěny).
11) Všichni absolventi se dostaví do předsálí auly nejpozději 1 hodinu předem k nácviku promočního aktu.
Kdo se nedostaví včas, bude z promoce vyřazen.
Upozornění:
Na webové adrese https://www.fld.czu.cz/promoce bude umístěn konkrétní časový harmonogram
promoce jednotlivých oborů a informace k průběhu promocí.

Rozpis promocí FLD – pátek 24. června 2022
Místo konání: Aula ČZU

Hodina

Studijní program/obor/specializace

Max.
počet

9:00

Obor Lesní inženýrství – prezenční studium (LES)
Program Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva (NDKSBD)
Program Tropical Forestry and Agroforestry (NTFA)
Obor Forestry, Water and Landscape Management (FWLM)

49

11:00

Obor Lesní inženýrství – kombinované studium (DLES)
Program Dřevařské inženýrství (NDI)

39

13:00

Program Lesnictví, spec. Ochrana a pěstování lesních ekosystémů (BOPLE)
Obor Lesnictví (BLES, DBLES)
Obor Provoz a řízení myslivosti (BPRM, DPRM)

60

15:00

Program Lesnictví, spec. Ekonomika a řízení LH (BERLH)
Program Dřevařství, spec. Zpracování dřeva (BZD)
Program Dřevařství, spec. Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu (BPDNP)
Obor Dřevařství (BDREV)
obor Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (PDNP)
Program Konzervace přírodnin a taxidermie (BKPT)
Obor Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (HSSL, DHSSL)
Program Systémová arboristika (BSA)

57

Informace pro absolventy: dostavte se k nácviku promoce vždy nejpozději hodinu
předem!!!

