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Rozpis promocí v Ostravě 
 
Místo konání: Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

 

Studenti se dostaví nejpozději 40 minut před začátkem své promoce!!! 

 

18. 6. 2018 
 

8:30 
Ekonomika a řízení v oblasti surovin – navazující magisterské studium 

Zpracování a zneškodňování odpadů – navazující magisterské studium 

Minerální biotechnologie – navazující magisterské studium 

Geologické inženýrství – navazující magisterské studium 

 

 

10:30 
Inženýrská geodézie – navazující magisterské studium 

Důlní měřictví – navazující magisterské studium 

Těžba nerostných surovin a jejich využívání - navazující magisterské studium 

Úprava surovin a recyklace - navazující magisterské studium  

Technologie a hospodaření s vodou - navazující magisterské studium 

 

 

13:00 
Environmentální inženýrství – navazující magisterské studium 

Evropská škola pro tech. znovuvyuž. browfields - navazující magisterské studium  

Geoinformatika – navazující magisterské studium 

Systémové inženýrství v  průmyslu – navazující magisterské studium 

Systémové inženýrství v oblasti surovin – navazující magisterské studium 
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19. 6. 2018 
 

8:30 
Ekonomika a řízení v oblasti surovin – bakalářské studium 

Technologie a hospodaření s vodou – bakalářské studium 

Zpracování a zneškodňování odpadů – bakalářské studium 

Environmentální biotechnologie – bakalářské studium 

 

 

10:30 
Environmentální inženýrství – bakalářské studium 

Geovědní a montánní turismus – bakalářské studium 

Krajinné vodní hospodářství – bakalářské studium 

 

 

13:00 
Inženýrská geodézie – bakalářské studium 

Těžba nerostných surovin a jejích využívání - bakalářské studium 

Úprava surovin a recyklace – bakalářské studium 

Geologické inženýrství – bakalářské studium 

Geoinformatika – bakalářské studium 

Informační a systémový management - bakalářské studium 

 

 

 

 


