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Podpis oprávněné
osoby:

A. Konání promocí
Promoce absolventů Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří ukončili
bakalářské studium, budou probíhat v pátek 14. července 2017 v Aule budovy UTB ve Zlíně
na Mostní ulici (budova U2) ve třech promočních skupinách. Během obřadu budou absolventi
oblečeni v talárech.

B. Složení jednotlivých promočních skupin a doba promocí
1. promoční skupina – začátek promoce v 8:30 hodin:
Absolventi bakalářských studijních programů
Chemie a technologie potravin prezenční formy, studijních oborů:
Chemie a technologie potravin
Technologie a řízení v gastronomii
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Chemie a technologie materiálů prezenční formy, studijních oborů:
Inženýrství ochrany životního prostředí
Materiálové inženýrství
Polymerní materiály a technologie
Sraz promujících 1. promoční skupiny se uskuteční v 8:00 hodin v sále Otty Wichterleho.
2. promoční skupina – začátek promoce v 10:30 hodin:
Absolventi bakalářského studijního programu
Procesní inženýrství prezenční formy, studijní obor:
Technologická zařízení
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Sraz promujících 2. promoční skupiny se uskuteční v 10:00 hodin v sále Otty
Wichterleho.
3. promoční skupina – začátek promoce v 13:30 hodin:
Absolventi bakalářských studijních programů
Procesní inženýrství kombinované formy, studijního oboru:
Technologická zařízení
Chemie a technologie potravin kombinované formy, studijních oborů:
Chemie a technologie potravin
Chemie a technologie potravin, specializace Technologie mléka a mléčných
výrobků
Technologie a řízení v gastronomii
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Chemie a technologie materiálů kombinované formy, studijních oborů:
Inženýrství ochrany životního prostředí
Polymerní materiály a technologie
Sraz promujících 3. promoční skupiny se uskuteční v 13:00 hodin v sále Otty Wichterleho.

C. Organizační upozornění
Na promocích je nezbytný slavnostní společenský oděv.
Při příchodu na sraz je nutné se nejprve dostavit do sálu Otty Wichterleho k převlečení
do talárů a po skončení promoce zde taláry neprodleně odevzdat (z důvodu nástupu další
promoční skupiny).
Profesionální fotograf a kameraman budou u promocí zajištěni, objednávky budou přijímány
u nácviku promocí.
Studenti, kteří se nebudou moci z vážných důvodů promoce účastnit, se do 22. 6. 2017
písemně omluví příslušné studijní referentce.

D. Nácvik promocí
Nácvik promocí bude probíhat v úterý 27. 6. 2017 v Aule budovy U2 UTB ve Zlíně na Mostní
ulici dle následujícího rozpisu:
1. promoční skupina – v 13:00 hodin
2. promoční skupina – v 13:45 hodin
3. promoční skupina – v 14:30 hodin
Po nácviku musí každý student podepsat protokol o převzetí diplomu (k datu promoce)
v rektorátní knize, která bude umístěna na stole před vstupem do auly.
Účast na nácviku je povinná. Vážné důvody neúčasti na nácviku jsou studenti povinni sdělit
do 22. 6. 2017 příslušné studijní referentce.
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E. Povinnosti studentů
Do data nácviku, tj. do 27. 6. 2017, jsou absolventi, kteří nepokračují v navazujících
magisterských studijních programech na FT, povinni:
- vyrovnat veškeré závazky vůči knihovně, kolejím a menze UTB ve Zlíně,
- odevzdat průkaz studenta (na Studijním oddělení, příp. na nácviku na promoce),
- v případě potřeby si na Studijním oddělení FT vyzvednout potvrzení o ukončení
studia.

F. Upozornění studentům
a) Absolventům, jimž bude uděleno finanční ocenění (např. za diplom s vyznamenáním), bude
přiznaná částka poukázána převodem na účet. Je proto nezbytné, aby si všichni absolventi,
kteří nemají v IS/STAG uvedeno bankovní spojení, tyto údaje (v oddílu „Moje údaje“)
doplnili. Je třeba vyplnit všechna povinná pole, tj. číslo účtu (ve správném formátu), jméno
majitele účtu a adresu majitele účtu.
b) Zdravotní pojištění je hrazeno do konce následujícího měsíce po vykonání SZZ.

H. Zápis do navazujících magisterských studijních programů
- prezenční studium: 7. 7. 2017 v 8:30 h, posluchárna 003, bud. U15
- kombinované studium: 7. 7. 2017 v 13:30 h, posluchárna 003, bud. U15
Podrobné informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu, kterou studenti obdrží společně
s rozhodnutím o přijetí ke studiu poštou.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 23. 6. 2017 na internetové
stránce: https://portal2.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

Ve Zlíně dne 6. 6. 2017

doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
děkan FT

