Vážené studentky, vážení studenti,
promoce absolventů bakalářských oborů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se budou
konat ve dnech 27. – 29. 6. 2022 v Aule univerzity.
Žádáme absolventy, kteří se chtějí slavnostní promoce zúčastnit, aby závazně potvrdili svoji účast na
promoci nejpozději do 24. 5. 2022 v příslušné aplikaci v UIS, viz níže.
Pozdější přihlášení již není možné a nebude akceptováno, formulář na přihlášení bude 24. 5. 2022
ve 23:45 hodin uzavřen. Jiná forma přihlášení (např. telefonicky, mailem) NENÍ MOŽNÁ.
Podat přihlášku k promoci mohou studenti v Portálu studenta v aplikaci Přihláška ke státní zkoušce v
záložce Promoce a tím vyjádřit svůj zájem zúčastnit se promocí.
 Současně s potvrzením účasti se vygeneruje poplatek ve výši 350 Kč.
 Dále je třeba zde uvést místo původu (bydliště) ve 2. pádě včetně předložky z/ze. Obec v tomto
tvaru bude číst promotor, když Vás bude na promoci jmenovat.
V případě problému s UIS prosím kontaktujte systémové integrátory fakulty na mailu:
podpora.af@mendelu.cz.
Poplatek za promoci je 350 Kč a po potvrzení Vašeho zájmu Vám bude tento poplatek v UIS
automaticky vygenerován. Veškeré podklady k platbě najdete po potvrzení zájmu v UIS v Portálu
studenta v aplikaci Financování studia. Platba v UIS musí být potvrzena nejpozději do 24. 5. 2022
(včetně).
Nácviky na promoce jsou zrušeny. Nácvik proběhne až před vlastní promocí.
Projev absolventa je nezbytnou součástí promočního ceremoniálu. Žádáme tímto, aby byl vždy ve
skupině k promoci vybrán jeden absolvent, který si v dostatečném předstihu převezme podklady
k projevu na studijním oddělení. V opačném případě je v kompetenci studijní referentky projev přidělit
absolventovi s nejlepším studijním průměrem za absolvované studium.
Studenti budou rozděleni do skupin dle studijních oborů a budou informováni o organizačních
záležitostech konání promoce. Sledujte prosím začátkem června webové stránky fakulty
na https://af.mendelu.cz/30537-bc-studium v sekci informace pro končící studenty.
Jestliže se nebudete chtít promoce zúčastnit, předání diplomu je možné dohodnout s referentkou
daného oboru předem e-mailem. Předání diplomu je možné nejdříve v týdnu od 18. – 22. 7. 2022.
Kontakty na studijní referentky:
Ing. Iveta Schönová, e-mail: iveta.schonova@mendelu.cz
Ing. Sylvie Ondrušíková, e-mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz
Rozdělení podle oborů: https://af.mendelu.cz/30537-bc-studium
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Brno, 13. 5. 2022
Studijní oddělení AF

