
 

Slávnostné promócie absolventov  
magisterských ٭ študijných programov  

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
 

 
 
Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov Filozofickej 
fakulty UPJŠ sa uskutočnia dňa 1. júla 2019 v Štátnom divadle v Košiciach  
v nasledujúcich termínoch: 
 

o 9.00 hod.  
 

Nástup promovaných na nácvik promočného aktu: 8.00 hod. (bočný vchod divadla – západná  strana) 

- promócie absolventov magisterského stupňa štúdia študijných programov: učiteľstvo 
akademických predmetov, britské a americké štúdiá, anglický jazyk pre európske 
inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie 
a ekonomiku a anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 
 

o 11.00 hod.  
 

Nástup promovaných na nácvik promočného aktu: 10.00 hod. (bočný vchod divadla – západná  strana) 

- promócie absolventov magisterského stupňa štúdia študijných programov: sociálna 
práca, masmediálne štúdiá , filozofia a história 
 

o 13.00 hod.  
 

Nástup promovaných na nácvik promočného aktu: 12.00 hod. (bočný vchod divadla – západná  strana) 

- promócie absolventov magisterského stupňa štúdia študijných programov: psychológia 
a politológia  
 
 
Promócie sa môže zúčastniť iba absolvent, ktorý sa na promóciu prihlásil 
prostredníctvom AiS2. 
 
 



Kvôli pokojnému a slávnostnému priebehu promočného aktu Vás žiadame o : 

 o dodržiavanie uvedeného rozpisu,  

 o nahlásenie zdravotných dôvodov, pre ktoré počas promočného ceremoniálu nemôžete 
stáť na pódiu.  
Uvedenú skutočnosť je potrebné nahlásiť na študijné oddelenie fakulty. 
 
Dňa 27. júna 2019 (štvrtok) sa všetci absolventi, ktorí sa zúčastnia promócií musia 
osobne dostaviť na študijné oddelenie za účelom podpísania matriky v čase od 8.00  
do 12.00 hod. a zakúpenia lístkov do divadla. Cena 1 lístka ako refundácia nákladov za 
Štátne divadlo je 7 EUR. 
 
V prípade, že sa absolvent zo závažných dôvodov nemôže v uvedený deň dostaviť na 
študijné oddelenie, môže poveriť inú osobu (splnomocnením, ktoré musí byť vlastnoručne 
podpísané a overené notárom alebo matrikou) na podpis do matriky. 
 
Počet hostí nie je limitovaný. 
 
Tí absolventi, ktorí sa promócie nezúčastnia, si môžu prevziať diplom na študijnom 
oddelení do 2 týždňov po promóciách bez poplatku. 
Po tomto termíne v súlade s Rozhodnutím rektora č. 19/2017, Čl. 4 bod 5 je poplatok za 
uschovanie dokladov neprevzatých v určenom termíne do 1 roka 15 EUR a nad 1 rok 
30 EUR.  
 
 
Košice  17. 6. 2019 


