
PROMOCE 
Před aulou E1 budou studenti seřazeni pracovnicemi SO podle čísel, která obdrží při převzetí talárů 

v místnostech E5 a E6 od pracovníka, kde bude student zároveň zapsán na prezenční listinu (přesné 

časy v harmonogramu promocí v příloze).  

PROMOČNÍ AKT 

A)Studenty vede pedel, který se zastaví na svém místě (schéma).  Studenti pokračují po směru šipek 

do řad a jdou za sebou. Jako první za pedelem bude do auly vcházet student s číslem 48, za ním 47 

atd. 

B) Všichni studenti vcházejí seřazeni za sebou. Studenti s čísly 48 – 25 jdou do třetí řady po směru 

šipek v nákresu, studenti 24-1 přicházejí postupně do řady druhé. ŽIDLE BUDOU NA OPĚRCE 

OZNAČENÉ ČÍSLEM, tedy se nemusíte bát, že byste nevěděli, kam jít. 

C) Až budete na svých místech, NESEDEJTE SI A VYČKEJTE PŘÍCHODU PROMOČNÍHO KOLEGIA VE 

STOJE. Jako poslední přijde pan rektor. Po jeho příchodu zazní státní hymna, po jejímž doznění se 

všichni posadí. 

D) Promotor představí kolegium a pan rektor přednese projev. Po projevu začne promotor jmenovitě 

představovat studenty od čísla 1 do čísla 48. Po přečtení jména se student zvedne, nejprve se ukloní 

kolegiu, poté nalevo a napravo a posadí se. 

E) poté chvíli mluví pan rektor a promotor. 

F) Poté promotor řekne: 

Slavnostní akt promoce zahájíme slibem absolventů. Magnificence pane rektore, Maiestas, 

Honorati (Honorabiles), vážení hosté, dámy a pánové, absolventky a absolventi, milí rodiče, 

prarodiče žádám vás, abyste slib absolventů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích vyslechli vestoje“. 

„Prosím absolventa xxx, aby předstoupil a přednesl absolventský slib“.  

G) všichni se postaví a vyslechnou slib od předem stanoveného studenta.  

H) Promotor vyzve ředitele ÚTT k předávání diplomů. A absolventům řekne toto: 

„Vážený pane prorektore pro komercionalizaci a tvůrčí činnost Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích, inženýre Vojtěchu Stehele, prosím, abyste přijal slib z rukou 

absolventů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. “  
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Jako první jde absolvent č. 1. Nejprve jde k pedelovi, položí symbolicky dva prsty pravé ruky a 

s pohledem na pana rektora řekne „ZAVAZUJI SE A SLIBUJI“. Přejde k řediteli ústavu, který mu předá 

tubus s diplomem a pogratuluje mu a po směru zelené šipky jde do své řady z druhé strany. Ostatní 

studenti se posouvají směrem na ZAČÁTEK řady k diplomům (ve stoje). Až zazní jméno studenta s č. 

25 (3. Řada), 2. Řada se POSADÍ a 3. ŘADA SE POSTAVÍ. Na tom samém principu půjdou studenti ze 

3. Řady pro diplom. Až budou mít všichni z řady diplom, celá 3. Řada se také posadí. 

I)Dále promotor přečte odměněné studenty.  Až zazní studentovo jméno, student se zvedne a půjde 

k řediteli ÚPS převzít odměnu. Po převzetí se půjde posadit zpět na své místo (již ne po směru šipky, 

ale klasicky se vrátí zpět). 

J)Promotor poděkuje absolventům za provedení slibu a vyzve předem domluveného absolventa o 

přednesení poděkování. 

K)Student se vrátí na své místo (již ne po směru šipky, ale klasicky se vrátí zpět) a promotor ukončí 

promoci: 

„Vaše Magnificence pane prorektore, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení a milí hosté, 

vážené absolventky, vážení absolventi. Jménem Jeho Magnificence profesora, inženýra, Jana 

Váchala, kandidáta věd, prorektora – statutárního zástupce rektora Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích Vám děkuji za účast na dnešní promoci a prohlašuji dnešní 

slavnostní akt za ukončený.“ 

 „Nyní povstaneme a vyslechneme akademickou hymnu Gaudeamus igitur. Po jejím skončení, 

prosím, vyčkejte ve stoje odchodu promočního kolegia.“ 

L)Všichni se postaví a po akademické hymně kolegium postupně odejde. 

KONEC. 

 

 

 

 

 


