
 
HARMONOGRAM PROMOCÍ ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA    
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU   
 
Pondělí   23. července 2018 
  
Místo konání: Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
 
9.00 hod           Geologie, Antropologie 
 
10.30 hod         Matematika, Matematická biologie 
 
12.00 hod         Molekulární biologie, Ekologická a evoluční biologie 
 
13.30 hod         Speciální biologie, Lékařská genetika 
 
15.00 hod         Učitelské kombinace 
 
 
Absolventi se dostaví půl hodiny předem do předsálí.   
   
Poplatek za účast na slavnostní promoci v částce 250,- Kč uhradí absolventi prostřednictvím  
http://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/ => Poplatek za účast na slavnostní magisterské 
promoci.  
Poplatek je nutno uhradit v období od 1. 7. do 19. 7. 2018 nejpozději . 
V průběhu promocí bývá zvykem, že některý z absolventů přednese krátký projev. Doufáme, 
že ani Vaše skupina nebude výjimkou.  
Během promocí budou pořizovány digitální fotografie, které si poté budete moci z fakultního 
webu stáhnout zdarma. Kromě fotografií bude rovněž pořizován videozáznam.  
                                                                 doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. v. r.  
                                                                                       proděkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vyřizuje :  P. Ondráčková / tel. 54949 3303, I. Mitášová / tel. 54949 5918 



 
HARMONOGRAM PROMOCÍ ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA 
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU  
 
Úterý   24. července 2018 
  
Místo konání: Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
 
9.00 hod          Fyzika, Biofyzika, Genomika a proteomika 
 
10.30 hod         Biochemie, Analytická biochemie 
 
12.00 hod         Chemie, Bioanalytik    
 
13.30 hod         Geografie, Biomolekulární chemie, Chemoinformatika 
 
 
 
Absolventi se dostaví půl hodiny předem do předsálí.   
   
Poplatek za účast na slavnostní promoci v částce 250,- Kč uhradí absolventi prostřednictvím  
http://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/ => Poplatek za účast na slavnostní magisterské 
promoci.  
Poplatek je nutno uhradit v období od 1. 7. do 19. 7. 2018 nejpozději . 
V průběhu promocí bývá zvykem, že některý z absolventů přednese krátký projev. Doufáme, 
že ani Vaše skupina nebude výjimkou.  
Během promocí budou pořizovány digitální fotografie, které si poté budete moci z fakultního 
webu stáhnout zdarma. Kromě fotografií bude rovněž pořizován videozáznam.  
  
                                                                 doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. v. r.  
                                                                                       proděkan 
 
 
 
 
 
 
 Vyřizuje :  P. Ondráčková / tel. 54949 3303, I. Mitášová / tel. 54949 5918 


