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Slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského
a bakalářských studijních programů
Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, se bude konat

24. září 2020
Na nádvoří Jezuitské koleje v Uherském Hradišti, dle níže uvedeného rozpisu:
1. promoční skupina
Sraz promujících 24. 9. 2020 v 9:00 hodin, nádvoří Reduty, začátek promoce v 10:00 hodin
NMgr. Studijní program:
Bezpečnost společnosti, studijní obor: Bezpečnost společnosti, prezenční forma studia
2. promoční skupina
Sraz promujících 24. 9. 2020 ve 11:30 hodin, nádvoří Reduty, začátek promoce v 12:30
hodin
Bc. Studijní program:
Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, prezenční forma studia
Bc. Studijní program:
Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program:
Bezpečnost společnosti, studijní obor: Řízení environmentálních rizik, prezenční forma studia
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3. promoční skupina
Sraz promujících 24. 9. 2020 v 14:00 hodin, nádvoří Reduty, začátek promoce v 15:00
hodin
Bc. Studijní program:
Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, kombinovaná forma studia
Bc. Studijní program:
Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, kombinovaná forma studia
(předpokládaná doba slavnostního aktu 60 minut)
Upozornění:
1. Absolventi nepromují v talárech UTB. Je vyžadován společenský oděv a společenská
obuv. Mobilní telefony po dobu promoce musí být vypnuty. Vlastní fotografování a
filmování je povoleno jen z místa sezení. Upozorňujeme účastníky promocí, že se bude
akce dokumentovat (natáčet, fotografovat).
2. Přítomnost osob na slavnostní promoci je možná při splnění následujících
podmínek:
-

Osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID – 19, je
tento test negativní,
Osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šála, šátek,
respirátor, ústenka),
Osoba u vstupu na nádvoří provede dezinfekci rukou,
Osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

3. Hostům bude povolen vstup na nádvoří 10 minut před slavnostním zahájením promocí.
4. Absolventi a hosté opustí prostory nádvoří Jezuitské koleje ihned po slavnostním
ukončení promocí.
5. Každý absolvent si může na slavnostní obřad přivést maximálně 3 hosty.
6. Vzhledem k tomu, že na náměstí je problém s parkovacími místy, doporučujeme, aby si
účastníci zaparkovali automobily na parkovišti u budovy UH1.
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