TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Letecká fakulta
PROMÓCIE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA
AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Miesto:
Termín:

TUKE - Aula Maxima – Letná 9, Košice
29. júna 2016

10.00 hod. (príchod do vestibulu Auly Maxima o 09.30 hod.!!!)
ŠTUDIJNÝ ODBOR

ABSOLVENTI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

DOPRAVA

Riadenie leteckej dopravy (denná/externá forma štúdia)
Profesionálny pilot
Pracovník riadenia letovej prevádzky

MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ
VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ

Prevádzka lietadiel

ELEKTRONIKA

Avionické systémy

Nácvik promočného ceremoniálu: 28.6.2016, TUKE - Aula Maxima, Letná 9, Košice
NÁCVIK PROMÓCIÍ

13.00 hod.

ABSOLVENTI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Riadenie leteckej dopravy (denná/externá forma štúdia)
Profesionálny pilot
Pracovník riadenia letovej prevádzky
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy

Účasť na nácviku je pre všetkých absolventov, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii povinná! Pre
zabezpečenie bezproblémového priebehu promócií žiadame o dôsledné dodržanie uvedených
termínov.
Prosíme absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale nemôžu počas promočného ceremoniálu
stáť (zdravotné obmedzenia, ...), aby to čo najskôr oznámili na Študijnom referáte LF.
Vstupenky na promócie si budú môcť absolventi vyzdvihnúť pri nácviku promočného aktu dňa
28.6.2016 (AULA MAXIMA). Vzhľadom k počtu sedadiel, počet vstupeniek pre jedného absolventa je
obmedzený na maximálne 3 vstupenky. Vstupenky sú prenosné (je možný prenos medzi
absolventmi).
Upozornenie:
Žiadame hostí, aby zaujali miesta v aule najneskôr 10 minút pred začiatkom promočného aktu,
keďže vstupenky nie sú číslované – po tomto termíne budú voľné miesta prístupné aj záujemcom bez
vstupenky.

Doklady o štúdiu
- absolventi štúdia odovzdajú Potvrdenie absolventa (o podlžnostiach) na Študijnom referáte LF dňa
28.6.2016 od 8.00 - 11.00 hod., kde si zároveň vyzdvihnú doklady o štúdiu a podpíšu sa do Knihy
absolventov,
- absolventi, ktorí sa nezúčastnia na promóciách, vyzdvihnú si osobne alebo prostredníctvom úradne
splnomocnenej osoby (notárom) doklady o absolvovaní štúdia na Študijnom referáte LF TUKE dňa
28.6.2016 od 8.00 - 11.00 hod.,
- v zmysle Príkazu rektora TUKE PR/TUKE/03/14 – uschovanie dokladov o absolvovaní štúdia
neprevzatých v určenom termíne sa spoplatňuje sumou 1 € / deň.

