Tisztelt Végzős Hallgatók!
Mindenekelőtt őszintén gratulálunk tanulmányai sikeres befejezéséhez és ezúton is kívánunk
az életben sok sikert és jó egészséget!
A diplomaátadó ünnepély 2019. június 27. 11:00 órakor kezdődik a B épület aulájában
(Veszprém, Egyetem u. 10.).
Az alábbiakban néhány praktikus információt gyűjtöttünk össze a diplomaátadó ünnepéllyel
kapcsolatosan. Kérjük, hogy az ünnepély zökkenőmentes előkészítése és lebonyolítása
érdekében az itt leírtaknak megfelelően járjon el.
1. Először is szeretnénk megkérni mindenkit, hogy 2019. június 17. 16:00 óráig
jelezzék részvételi szándékukat az ünnepélyre a következő e-mail címre:
mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu vagy személyesen az MFTK Dékáni Titkárságon
(M épület 1. emelet).
2. Az ünnepélyre minden végzős hallgató két meghívót kap, térítésmentesen. A
meghívókat 2019. június 17-től tudják átvenni az MFTK Dékáni Titkárságon
személyesen (postai úton nem áll módunkban kiküldeni a meghívókat). Az
ünnepélyen való részvétel nem meghívóhoz kötött, szeretettel várjuk családját, barátait.
3. A végzős hallgatók oklevelüket a színpadon talárban veszik át. A talárigénylés ingyenes,
igényelni
méret
megadásával
a
következő
e-mail
címen
lehet:
mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu . A talárok az ünnepély napján 9.30 órától 10.20
óráig vehetők át a B épület földszinti konferenciatermében. Az ünnepély kezdete előtt
40 perccel a talárkiadás bezár.
A talárokat az ünnepély befejezését követően, a családi fotók elkészítése után ugyanoda
kérjük visszaszolgáltatni 13.00 óráig. Az átvételkor és a visszaadáskor is aláírásukkal kell
hitelesíteni az átvétel tényét.
4. Az ünnepélyre érkező vendégek az A és a B épületek mögötti aszfaltozott területen
parkolhatnak autójukkal.
Az ünnepély során a végzős hallgatók az aula székein foglalják el névre szóló helyeiket.
5. A végzős hallgatók vendégei a földszinten és az emeleten egyaránt az oszlopok között
elhelyezett székeken foglalhatnak helyet.
6. Az oklevelek átvételéről - minden hallgatóról - hivatalos fotós készít fényképet, ezért
megkérjük a végzős hallgatók vendégeit, hogy fényképeket kizárólag a karzatról
készítsenek.

Üdvözlettel:
MFTK Dékáni Titkárság

Dear Graduate Students,

First, we would like to sincerely congratulate you on the successful completion of your
studies and we wish you in life success and good health!
Below, we have collected some practical information about the graduation ceremony.
Please proceed as described, to ensure the smooth preparation and execution of the
ceremony.

1. First of all, please, indicate us wether you would like to participate on the ceremony
till 17th June 16:00 via e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu.
2. For the ceremony, each student receives two invitation cards, free of charge.
Invitation cards can be received from June 17, 2019 (Monday) at the Dean’s Office of
the Faculty of Modern Philology and Social Sciences (Building M, 1st floor). To be able
to participate in the ceremony you do not need an extra invitation, we welcome you
and all your family members and friends.
3. Graduate students receive their diplomas on the main stage in a graduation gown.
The gown is free of charge, it is rentable. It can be requested at the Dean’s
Secretariat. Please, write us via e-mail which size would you need (S, M, L, XL, ect.)
mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu. Gowns can be picked up from 9.30 am to 10.20 am on
the ground floor of Building B. The gown rental office will be closing 40 minutes
before the ceremony. After the ceremony is over family photos can be taken. The
gowns need to be returned until 13.00. pm. The return requires a signature.
4. The arriving guests can park their cars on the asphalted area behind Buildings A and B
buildings. During the ceremony, graduate students will be seated in the lobby. All the
chairs will have nametags. Please find yours!
5. The guests of the graduate students can take their seats in the lobby or on the first
floor between the pillars.
6. After you receive your diploma and before you leave the stage, a professional
photographer will take a picture of you. Please be advised to take private pictures
from the 1st floor gallery only.
So, we are waiting for the e-mails about your participation intention and gown sizes
(mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu).
See you at the graduation ceremony!

Sincerely,
Dean’s Office

