
Vyřizuje: M. Halasová / tel.: 549 49 6039, P. Ondráčková / tel.: 549 49 3303 

 
 
 

 

HARMONOGRAM PROMOCÍ ABSOLVENTŮ                      

BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU 

 

 

Pondělí 10. 10. 2022 
 
 
Místo konání: Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
 
 
   9.00 h  Geografie 
    
 10.30 h Geologie, Fyzika  
 
 12.00 h  Učitelské kombinace Chemie se zaměřením na vzdělávání (hlavní)  
  a druhý obor, Životní prostředí a zdraví 
   
 13.30 h Učitelské kombinace:  
  Geografie a kartografie se zam. na vzdělávání (hlavní) a druhý obor  
  Matematika se zaměřením na vzdělávání (hlavní) a druhý obor  
  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (hlavní) a druhý obor  
   Biologie se zaměřením na vzdělávání (hlavní) a druhý obor 
_____________________________________________________________________ 

Absolventi se dostaví půl hodiny předem do předsálí. 
 
Poplatek za účast na slavnostní promoci v částce 250,- Kč uhradí absolventi prostřednictvím  
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/#promoce => Poplatek za účast na slavnostní promoci.                    
Poplatek je nutno uhradit v období od 19. 9. 2022 do 9. 10. 2022. 

 
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. 
 

         RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. v. r. 
                                                                                       proděkan 
 
 

https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/#promoce


Vyřizuje: M. Halasová / tel.: 549 49 6039, P. Ondráčková / tel.: 549 49 3303 

 
 

 

 

HARMONOGRAM PROMOCÍ ABSOLVENTŮ                      

BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU 

 
 

Úterý 11. 10. 2022 
 
 
Místo konání: Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
 
 
   9.00 h  Biologie člověka, Experimentální biologie rostlin,  
   Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie, 
   Speciální biologie 
    
 10.30 h Lékařská genetika, Biomedicínská bioinformatika,  
  Epidemiologie a modelování 
 
 12.00 h  Molekulární biologie a genetika 
   
 13.30 h Ekologická a evoluční biologie 
   
__________________________________________________________________ 

Absolventi se dostaví půl hodiny předem do předsálí. 
 
Poplatek za účast na slavnostní promoci v částce 250,- Kč uhradí absolventi prostřednictvím  
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/#promoce => Poplatek za účast na slavnostní promoci.                    
Poplatek je nutno uhradit v období od 19. 9. 2022 do 9. 10. 2022. 

 
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. 
 

         RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. v. r. 
                                                                                       proděkan 
 

https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/#promoce


Vyřizuje: M. Halasová / tel.: 549 49 6039, P. Ondráčková / tel.: 549 49 3303 

 

 
 

 

 

HARMONOGRAM PROMOCÍ ABSOLVENTŮ                      

BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU 

 
 

Středa 12. 10. 2022 
 
 
 
Místo konání: Aula MU, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
 
 9.00 h  Biochemie 
    
 10.30 h  Chemie,  
   Chemie a tech. materiálů pro konzervování - restaurování 
 
 12.00 h  Aplikovaná biochemie, Bioinformatika, Antropologie, 
  Analytický chemik - manažer chemické laboratoře  
   
 13.30 h Matematika  
   
 
__________________________________________________________________ 

Absolventi se dostaví půl hodiny předem do předsálí. 
 
Poplatek za účast na slavnostní promoci v částce 250,- Kč uhradí absolventi prostřednictvím  
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/#promoce => Poplatek za účast na slavnostní promoci.                    
Poplatek je nutno uhradit v období od 19. 9. 2022 do 9. 10. 2022. 

 
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. 
 

 

         RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. v. r. 
                                                                                       proděkan 
 

https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/#promoce

