JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan
V Plzni dne 7. března 2022
DFPR – 35/2022
Pokyn děkana č. 10D/2022
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – 29. a 30. června 2022
Promoce absolventů magisterského studijního programu Právo a právní věda, bakalářského studijního
programu Právní specializace, navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa,
doktorského studijního programu Teoretické právní vědy a rigorózního řízení se uskuteční
v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň – město.
Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Měšťanské besedy dle časového harmonogramu
(jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.
29. června 2022
1. skupina – od 9,30 hod.
(sraz absolventů Právo a právní věda v 8.00 hod.)
2. skupina – od 12.30 hod.

(sraz absolventů Právo a právní věda v 10.30 hod.)

3. skupina – od 15.30 hod.

(sraz absolventů Právo a právní věda v 13.30 hod.)

1. skupina – od 9,30 hod.

30.června 2022
(sraz absolventů Právní specializace v 8.00 hod.)

2. skupina – od 12.00 hod.

(sraz absolventů Veřejná správa v 10.30 hod.)

3. skupina – od 14.30 hod.

(sraz absolventů – rigorózní řízení, doktorské
studium v 13.00 hod.)

Absolventi se po složení státní závěrečné zkoušky, nejdříve den následující po dni složení státní
závěrečné zkoušky, dostaví v úředních hodinách na studijní oddělení, a to v termínu od 9. května
do 2. června 2022. Zde budou vyřazeni z evidence studentů a bude jim vystaveno potvrzení o
ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek
za promoce činí 1600,-- Kč. Z důvodu kapacity sálu je možná účast maximálně 12 hostů na jednoho
absolventa. Úhrada se provádí formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň –
město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275000622, specifický symbol je určen celým
rodným číslem bez lomítka.
Upozornění pro absolventy, kteří své studium zakončili v zimním semestru:
Nejdéle do 2. června 2022 se na promoce přihlásí absolventi, kteří složili státní závěrečné zkoušky
v zimním semestru a mají o účast na slavnostní promoci zájem. Pro účast na slavností promoci je
nezbytné, aby tito absolventi, v případě, že si svůj diplom již na studijním oddělení převzali, diplom
vrátili nejdéle do 2. června 2022 zpět na stud. oddělení.
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