Děkan Zemědělské fakulty JU
oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ
se konají:

ve středu 27. 6. 2018
v Aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pro absolventy bakalářských studijních programů
zahájení
9:00

studijní obory
Agropodnikání – PS i KS
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině – PS i KS
Zemědělství

11:00

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Zemědělská technika: obchod, servis a služby
Zemědělské biotechnologie

13:00

Agroekologie – PS i KS
Biologie a ochrana zájmových organismů – PS i KS
Zootechnika – PS i KS

ve čtvrtek 28. 6. 2018
v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká nad
Vltavou
pro absolventy navazujících magisterských a doktorských studijních
programů
zahájení
9:00

studijní obory
Biologie a ochrana zájmových organismů – PS i KS
Zootechnika – PS i KS

11:00

doktorské studijní programy
Zemědělská a dopravní technika
Zemědělské biotechnologie

13:00

Agroekologie – PS i KS
Agropodnikání – PS i KS

15:00

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Zemědělské inženýrství

Sraz promovaných je vždy 30 minut před zahájením na místě konání
slavnostních promocí.
Z důvodů kapacity prostorů pro hlediště a míst pro sezení si každý
promovent může pozvat cca 4 rodinné příslušníky. Přečtěte si prosím
následující pokyny.

Informace k průběhu promocí ZF JU v AJG v Hluboké n. Vltavou
K parkování doporučujeme použít centrální parkoviště v Hluboké
n. Vltavou a cestu na zámek absolvovat pěšky (cca 15 min chůze do kopce,
necelý kilometr). Pro ty, kteří by měli s chůzí problémy (např. prarodiče)
doporučujeme využít vláčku (placeného) přímo z parkoviště na zámek jezdí každých 10 minut. Jiné parkovací možnosti ve městě, nebo v okolí
parku jsou minimální.
V parku parkovat nelze a je monitorován policií. Vjezd do parku bude
zablokován u brány dopravní službou a horní části parku je na silnici
mechanická závora. Před závorou rovněž nelze parkovat.
Studenti musí být na místě minimálně 30 min předem, rodinným
příslušníkům absolventů postačí 10-15 min. Připomínáme doporučený
počet 4 rodinných příslušníků na absolventa s ohledem na kapacitu sálu.
Počet míst k sezení je omezen a tato místa budou především vyhrazena
starším osobám a těm, kteří by nevydrželi cca 45 min. stát. Těmto
osobám doporučujeme být na místě 15-20 min předem.
Promoční ceremoniál trvá přibližně 45 min., proto účast velmi malých
dětí není vhodná – kočárky striktně nebudou do galerie vpuštěny
(v případě naprosté nezbytnosti se předem informujte na studijním
oddělení). Stejně tak je do galerie bez výjimky zakázán vstup se psy
(případně jinými domácími zvířaty). Pokud si někdo z účastníků promocí
najme svého profesionálního fotografa, je tento povinen se před
započetím ceremoniálu domluvit s oficiálními fotografy a kameramany
pořizujícími dokumentaci promocí a nesmí překážet jejich práci.
mapka Hluboké nad Vltavou zde

Respektováním těchto pokynů přispějete ke klidnému a slavnostnímu
průběhu promocí.

Karel Suchý
proděkan pro pedagogickou činnost

