
 

 

 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

KOLEJNÍ 2637/2A 

160 00  PRAHA 6 

Promoce absolventů bakalářského a navazujícího 

magisterského studia 

Vážení absolventi studia ČVUT MÚVS, blahopřejeme Vám k Vašemu studijnímu úspěchu 

a oznamujeme Vám, že pro absolventy se státní závěrečnou zkouškou v roce 2020 a v září 2021 

se budou konat 

SLAVNOSTNÍ PROMOCE 

14. října 2021 

V BETLÉMSKÉ KAPLI 

09:00 h  Ekonomika a management B0413/B6208, Specializace v pedagogice B7507 

(absolventi SZZ v září 2021 a absolventi SZZ v 2020/pouze dosud nevyzvednuté diplomy) 

11:00 h  Řízení rozvojových projektů N3949  

(absolventi SZZ v 2020/pouze dosud nevyzvednuté diplomy) 

13:00 h  Projektové řízení inovací N0413 

  (absolventi SZZ v září 2021 a absolventi SZZ v 2020/pouze dosud nevyzvednuté diplomy) 

15:00 h  Projektové řízení inovací N0413, Řízení rozvojových projektů N3949 

  (absolventi SZZ v 2020 a 2021, již vyzvednuté diplomy) 

 

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději 

hodinu před začátkem své promoce. Včasný příchod je nezbytný, protože celé slavnostní akci 

předchází prezence a nácvik ceremoniálu. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Pokud se 

promoce nezúčastníte, oznamte prosím tuto skutečnost s předstihem (nejpozději do 11. října 

2021) studijní referentce Vámi absolvovaného studijního programu.  

Na slavnostní ceremoniál jsou srdečně zváni také Vaši příbuzní a přátelé. Počet doprovázejících 

osob není omezen, vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí. Účast dětí do šesti let se ovšem 

nedoporučuje. Pro všechny účastníky platí podmínky účasti dle Ministerstva zdravotnictví 

ČR pro promoce, imatrikulace apod., tj. všichni přítomní (včetně absolventů) se 

musí u vstupu prokázat platným negativním testem, potvrzením o prodělání nemoci nebo 

potvrzením o očkování, viz Covid portál.  ČVUT MÚVS nebude poskytovat u vstupu samotesty. 

Všichni účastníci promocí musí mít po celou dobu ve vnitřních prostorách 

nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) nebo nanoroušku. 

Výjimku tvoří děti 6 - 15 let včetně, jimž postačí chirurgická rouška. Mějte prosím na paměti, že 

situace se může změnit. 

http://www.muvs.cvut.cz/2017/03/promoce-absolventu-bakalarskeho-studia/
http://www.muvs.cvut.cz/2017/03/promoce-absolventu-bakalarskeho-studia/
https://www.muvs.cvut.cz/o-nas/studijni-oddeleni/
https://covid.gov.cz/situace/zivotni-udalosti/promoce
https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-uvnitr
https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

