
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V  PRAZE 

F a k u l t a  i n f o r m a t i k y  a  s t a t i s t i k y  

POZVÁNKA  

na promoci pro absolventy, kteří složili poslední část státní zkoušky v  LS 2021 do 11. 6 2021 nebo mají 
odložené promoce. Absolventi, kteří ukončili studium po 11. 6. 2021, budou zařazeni do příští promoce 

8. 11. 2021 – podrobné informace v říjnu na webu FIS). 

Vážení absolventi navazujícího magisterského studia VŠE FIS,  

blahopřejeme vám k vašemu studijnímu úspěchu a oznamujeme vám, že 

promoce absolventů se budou konat 

ve čtvrtek 24. 6. 2021  

ve Vencovského aule VŠE 

od 9:00 hodin 

absolventi všech oborů, kteří měli odložené promoce a do 4.6.2021 potv rdili svou účast  

od 11:00 hodin  

obor Informační systémy a technologie  A – M 

od 13:00 hodin 

obory Informační systémy a technologie N – Ž, Kognitivní informatika,  

Statist ika a Ekonometrie a operační výzkum  

od 15:00 hodin 

obor Znalostní a webové technologie, Informační management a Podniková informatika  

Dostavte se prosím 40 minut před zahájením obřadu do vestibulu Vencovského auly (vchod z 1. patra nové 
budovy) ve společenském oděvu. Zapíšete se do promoční knihy a budete seznámeni s průběhem promočního 
aktu. Hosté zaujmou svá místa 30 minut před zahájením obřadu, z přízemí budovy VŠE. Každý absolvent si může 
pozvat maximálně 4 hosty (bude prováděna kontrola). Vstup absolventů i hostů do školy bude pouze vchodem 
do nové budovy, kde bude provedena kontrola splnění podmínek bezinfekčnosti (podrobné informace na webu 

https://fis.vse.cz/aktuality/promoce-absolventu-magisterskeho-studia-24-6-2021/


 

 

fakulty). Vstup do budovy VŠE bude umožněn osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID -
19. Po celou dobu konání obřadu je nutný ochranný prostředek  (respirátor). 

Po ukončení promoce musí účastníci neprodleně opustit školu opět pouze východem z nové budovy, focení ve 
škole (ani v Rajské budově) nebude možné. 

Promoce budou online streamovány.  

Účast dětí předškolního věku není vhodná, neboť může docházet k rušení obřadu. Délka obřadu je přibližně 
45 minut. 

Vaší případnou neúčast na promoci oznamte nejpozději 1 den předem telefonicky nebo e -mailem  
studijní referentce (tel: 224 095 487, hudcovai@vse.cz). 

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby 
během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam 

budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.  

Těšíme se na shledanou s Vámi u této slavnostní příležitosti.  

https://fis.vse.cz/aktuality/promoce-absolventu-magisterskeho-studia-24-6-2021/

