Plzeň 11. června 2018

UPOZORNĚNÍ ABSOLVENTŮM
kteří v akademickém roce 2017/2018 vykonali státní závěrečnou zkoušku
1. Po vykonání státní závěrečné zkoušky
Předá student neprodleně v úředních hodinách na studijní oddělení Potvrzení o
vypořádání závazků studenta. Zároveň zde nahlásí svoji účast či neúčast na slavnostní
promoci a to nejpozději do pondělí 18. června 2018.
Poplatek, kterým se absolvent spolupodílí na finančních výlohách spojených se
slavnostní promocí, je stanoven na 1500,- Kč.
Absolventi, kteří se zúčastní promoce, uhradí tento poplatek do pondělí 18. června
2018, na účet ZČU 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000618, jako specifický symbol
musí být uvedeno rodné číslo, aby mohla být platba identifikována. Absolventi, kteří se
promoce nezúčastní, převezmou diplom od 2. července 2018 na studijním oddělení FF.
2. Promoce absolventů
Slavnostní promoce proběhnou v jízdárně zámku Kozel:
v pondělí 25. června 2018
10:00 Cizí jazyky pro komerční praxi Bc., Učitelství francouzštiny pro SŠ Mgr.
12:30 Evropská kulturní studia Mgr., Teorie a filozofie komunikace Mgr., Moderní dějiny
Mgr., Archeologie Mgr., absolventi doktorských programů a absolventi rigorózního
řízení
15:00 Humanistika Bc., Filozofie Bc., Archeologie Bc., Obecné dějiny Bc., České dějiny Bc.
v úterý 26. června 2018
10:00 Sociologie Bc., Blízkovýchodní studia Bc., Politologie Bc., Mezinárodní vztahy –
britská a americká studia Bc., Mezinárodní vztahy – teritoriální studia Bc., Sociální a
kulturní antropologie Bc.
12:30 Sociologie Mgr., Blízkovýchodní studia Mgr., Politologie Mgr., Mezinárodní vztahy
Mgr., Sociální a kulturní antropologie Mgr.
Všichni absolventi se shromáždí hodinu před začátkem promoce před zámeckou
jízdárnou. Pokud se absolvent hodinu před začátkem promoce nedostaví, nebude moci být do

promoce zařazen. Na promoci můžete pozvat své příbuzné a známé, kteří by měli zaujmout
svá místa 10 minut před zahájením. Není vhodná účast dětí do 6 let. U zámku je dostatečný
U zámku je dostatečný počet parkovacích míst. Doporučujeme zvolit trasu na horní
parkoviště – směr Centrum Hájek (bývalý hotel Hájek). Trasa je vyznačena na přiloženém
plánku.
Během promoce bude zajištěno profesionální fotografování a natáčení. Volné
fotografování a natáčení rodinnými příslušníky nebude v průběhu promoce možné.
3. Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění hradí za absolventa stát prostřednictvím školy ještě měsíc po
absolvování, pokud absolvent do této doby nenastoupí do pracovního poměru, nevykonává
jinou pracovní činnost, anebo není v evidenci Úřadu práce veden jako uchazeč o zaměstnání.
Absolvent, jehož ohlašovací povinnost nepřevzal zaměstnavatel nebo Úřad práce, je
povinen se osobně přihlásit do osmi dnů po uplynutí výše uvedené doby u příslušné zdravotní
pojišťovny.
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