Promoce
Milé absolventky, milí absolventi,
především Vám gratuluji k úspěšnému ukončení studia na Fakultě životního
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nyní Vás čeká slavnostní předání
diplomů. Promoce je zajisté příležitostí, která umožní Vám i Vašim blízkým důstojně oslavit
výsledky Vaší práce.
V následujícím textu naleznete informace k organizaci Vaší promoce. Zároveň si
Vás dovoluji požádat, abyste věnovali pozornost některým základním pravidlům, jejichž
respektováním přispějete ke klidnému a bezproblémovému průběhu tohoto slavnostního
aktu.
S pozdravem a přáním úspěchů ve Vašem dalším životě
Dana Matkovičová
vedoucí studijního oddělení

Organizaci zajišťuje:
Studijní oddělení fakulty
Telefon: 475 284 149, 475 284 129
E-mail: Dana.Matkovicova@ujep.cz, Věra.Janeckova@ujep.cz,
Adresa: FŽP UJEP, Studijní oddělení, Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
Místo a čas konání:

24. června 2016 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem
Lidické náměstí 10, Ústí nad Labem
Každý absolvent je zařazen do předem stanovené skupiny na konkrétní hodinu. Rozpis je
uveden v příloze.
Čas srazu uvedený v harmonogramu je třeba dodržet. Prezence absolventů začíná hodinu před
promocí. Po prezenci začíná nácvik slavnostního ceremoniálu. Chybějící jsou ze seznamu
vyškrtnuti a během posledních pěti minut je již nelze zařadit zpět, určitě se tedy vyplatí
přijít včas.
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Pozvánky:
Každý absolvent si může pozvat maximálně 6 hostů. Rodinní příslušníci a hosté budou
pozváni do sálu 15 minut před zahájením promoce.

Poplatek:
Absolvent je povinen zaplatit složenkou typu A či bankovním převodem poplatek ve výši
300,- Kč a doklad o zaplacení předložit při prezenci (stačí potvrzení z internetového
bankovnictví). Doklad je podmínkou k účasti na promočním obřadu.
Bankovní spojení: číslo účtu: 100200392/0800, variab. symbol: 441022, adresa majitele
účtu: UJEP Ústí n. L., Pasteurova 354/1, 400 96 Ústí nad Labem
Omluvenky:
V případě, že víte, že se nebudete moci promocí zúčastnit, uvítáme, když nám to včas sdělíte
(písemně, e-mailem, telefonicky). Informace o vyzvednutí diplomu bez promoce Vám sdělí
studijní referentky.

Následující „upozornění“, prosím, neberte jako naši snahu Vám něco nakazovat a řídit
Vás, ale jako řád sestavený na základě zkušeností. Promoce jsou organizačně celkem
náročné, navíc se na nich podílí řada lidí (Vaši učitelé, vedení Fakulty životního prostřed i
Univerzity. J. E. Purkyně) a jsou často důležitou událostí i pro Vaše rodiny. Dodržováním
těchto pravidel vyjádříte svůj respekt vůči všem těmto lidem.

Oblečení:
Prosíme Vás o dodržování pravidel společenského oblékání tak, aby i Vaše společné
fotografie z celého aktu byly reprezentativní památkou pro všechny absolventy. Pánům
doporučujeme oblek, popřípadě alespoň košili a kravatu.
Malé děti:
Na promoci nebude povolena účast dětí mladších šesti let. Malé návštěvníky velmi často
slavnost nebaví a začnou její průběh narušovat pláčem, což může být nepříjemné jak
účinkujícím (promotorovi, vedení fakulty, kteří předříkávají slib a představují absolventy), tak
ostatním účastníkům. Počítejte s tím, že dítě a jeho doprovod může být vyzván
pořadatelem k opuštění sálu. Doprovod a dítě mohou na Vás počkat v předsálí.
Fotografování:
Videozáznam je zajištěn profesionální firmou. Poznámka: Odběr CD není povinný.
Zároveň je ponechána i možnost fotit soukromě.

2

Příloha

Rozdělení absolventů na promoce - 24. 6. 2016

sraz
promoce obory
---------------------------------------------------------------------------8.00
8.45
bakalářské studium – prezenční i kombinovaná forma
+ lednoví absolventi bakalářského studia
všechny obory
9.30

10.30

magisterské studium - prezenční i kombinovaná forma
+ lednoví absolventi magisterského studia
všechny obory

V Ústí nad Labem, 23. 5. 2016
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