JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan
V Plzni dne 6. srpna 2021
DFPR – 86/2021

Pokyn děkana FPR č. 40D/2021
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – říjen 2021
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.

13. října 2021 – absolventi Právo a právní věda 2020/2021
1. skupina – od 9.00 hod.
2. skupina – od 11.30 hod.
3. skupina – od 14.00 hod.

(sraz absolventů v 7.30 hod.)
(sraz absolventů v 10.00 hod.)
(sraz absolventů v 12.30 hod.)

19. října 2021 – absolventi Právo a právní věda 2019/2020
1. skupina – od 9.00 hod.
2. skupina – od 11.30 hod.
3. skupina – od 14.00 hod.

(sraz absolventů v 7.30 hod.)
(sraz absolventů v 10.00 hod.)
(sraz absolventů v 12.30 hod.)

20. října 2021 – absolventi 2019/2020 a 2020/2021
Právní specializace, Veřejná správa, Teoretické právní vědy,
rigorózní řízení
Právní specializace – Bc.
1. skupina – od 9.00 hod.
(sraz absolventů v 7.30 hod.)
Veřejná správa – NMgr.
2. skupina – od 11.30 hod.
(sraz absolventů v 10.00 hod.)
Teoretické právní vědy – doktorské a rigorózní řízení
3. skupina – od 14.00 hod.
(sraz absolventů v 12.30 hod.)

Absolventi v den promoce předloží doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek
za promoce včetně osmi vstupenek činí 1600,-- Kč. Úhrada se provádí formou převodu nebo
vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní
symbol 3275000621, specifický symbol je určen celým rodným číslem bez lomítka, a to
nejpozději 5 dnů přede dnem konání promoce. Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň
jako vstupenky.
Maximální počet hostů na jednoho absolventa je 8.
V návaznosti na aktuální pravidla a doporučení vydaných v souvislosti s COVID–19
se absolventi i hosté prokáží platným negativním covid testem, certifikátem o očkování anebo
potvrzením o prodělání onemocnění covid.
V případě změn v pravidlech o konání vnitřních společenských akcí budou návazné
aktuální informace zveřejněny na webové stránce fakulty.
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