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Informace pro studenty posledních ročníků
D?ležité upozorn?ní
Poslední spln?nou studijní povinností musí být vždy poslední státní zkouška.
Není p?ípustné, aby zápo?et z Praktického léka?ství nebo z volitelného p?edm?tu následoval po poslední
státní zkoušce.
Termíny promocí

Informace k promocím
D?ležité upozorn?ní: pro všechny absolventy i jejich pozvané hosty platí, že musí být na míst? (v Karolinu i
v Profesním dom?) minimáln? 30 minut p?ed za?átkem promoce (nap?. p?i promoci v 9.00 je nutné být
na míst? již v 8.30).
Absolvent se v této dob? podepíše do matriky a bude seznámen s pr?b?hem promoce, pozvaní hosté se
mezitím usadí v aule Karolina ?i Profesního domu.
Celkový po?et absolventy pozvaných host? na promoci je neomezený.
Vý?atek z Vnit?ního ?ádu ceremoniálu promoce:
P?ed vstupem do auly vypn?te mobilní telefony.
P?i promoci nefotografujte ani nefilmujte. Rektorátem UK jsou po celou dobu vaší promoce zajišt?ni
profesionální fotografové, kte?í jsou ochotni a schopni splnit všechna vaše p?ání ( www.promoce.cz). Na
za?átku i v pr?b?hu slavnostní promoce mohou být po?izovány fotografické, filmové a zvukové snímky,
pop?. videozáznamy. Nebude-li n?který z ú?astník? souhlasit se zpracováním p?ímého fotografického
snímku zam??eného na jeho osobu, m?že požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam
nepo?izoval, pop?. již po?ízený záznam zni?il. Pokud by se n?který z absolvent? necht?l ze stejného
nebo podobného d?vodu slavnostní promoce zú?astnit, m?že požádat, aby mu byl doklad o ukon?ení
studia vydán samostatn? na Studijním odd?lení fakulty.
P?i promoci necho?te a nerušte.
Protože promoce trvá asi 45–60 minut, nedoporu?uje se ú?ast d?tí mladších 5 let.

Vhodné oble?ení na promoci
Promoce jsou slavnost, která vyžaduje spole?enský od?v. U pán? se p?edpokládá oblek, košile, kravata. U
dam se p?edpokládá jakýkoliv spole?enský od?v, který však není p?íliš vyzývavý. Spole?enská obuv je
taktéž samoz?ejmostí. Pro up?esn?ní citujeme slova prorektora prof. Horyny:

“

Promoce i imatrikulace jsou slavnostními akty po?ádnými akademickou obcí UK, které si

vyžadují p?im??ené chování i oble?ení. Studenti i studentky by m?li být upozorn?ní, že charakteru

slavnosti odpovídá spole?enské oble?ení: u muž? spole?enský oblek s kravatou nebo motýlkem a u
žen kostýmek nebo spole?enské šaty (nevhodné jsou ovšem plesové róby). D?ležitá je i p?im??ená
obuv... Oble?ení p?im??ené charakteru okamžiku je zárove? výrazem vzájemné úcty... I to by m?lo
být podstatným a zcela z?etelným rysem každé univerzitní slavnosti.

”

(dopis prof. Horyny)
D?ležité podklady pro vyhotovení diplomu
?ádné ukon?ení studia
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