
       Absolventom bakalárskeho štúdia 
na Filozofickej fakulte 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Vec: Pozvánka na prevzatie diplomu 

 
Vážená absolventka, vážený absolvent,  
vzhľadom na to, že ste úspešne ukončili bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
pozývam Vás na slávnostné prevzatie diplomu, ktoré sa uskutoční dňa 
 
10.7.2019 9.00 hod.  - ARb (6), EAb (5), ETNb (3), KUb (5), MSFJb (2), MSb (43), POb (4), RKTb (30), SCLGb (1) 
            
10.7. 2019               12.00 hod. -  AJneb (12), ESb (4), ETb (8), EVPb (22), FIb (1), HIb (6), NHPb (4),  
                                                      RJIOKb (7), SJneb (2),  TJb  (7), ŽUb (25) 

 
10.7.2019                15.00 hod. - učiteľstvo predmetov: AJESb (1), AJETb (2), AJFJb (1), AJHIb (4),  
                                                     AJNJb (1), AJRJb (3), AJSPb (4), FJETb (2), FJTJb (1), HIETb (3),HINVb (1),   
                                                     HIVOb (4),   RJETb (1), RJHIb (1), SJAJb (9), SJETb (5), SJHIb (4), SJRJb (1),  
                                                     SJVOb (4), SPETb (2), TJETb (1) 
                                                  - prekladateľstvo a tlmočníctvo: TAFb (5), TANb (10), TARb(6), 
                                                      TASb (15), TNSb (3), TRSb (1)   
      
v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, 949 01  Nitra.  

Vážená absolventka, vážený absolvent,  
 

vzhľadom na to, že ste úspešne ukončili štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a 
zúčastníte sa promočnej slávnosti je dôležité 
 
- ak je slávnosť  o 9,00 hod.  – dostaviť sa o 7,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu 

 
- ak je slávnosť  o 12,00 hod. – dostaviť sa  o 10,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu 

 
- ak je slávnosť  o 15,00 hod.  – dostaviť sa  o 13,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu 
priamo v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, 949 01  Nitra. 
 

Pri príchode do auly je potrebné predložiť nasledovné potvrdenia: 
- potvrdenie z Univerzitej knižnice o vrátení zapožičaných kníh (potvrdenie vydáva Univerzitná knižnica UKF v Nitre 

na Drážovskej cesta 4, 949 74  Nitra, tel. 037/6408106),  
- ústrižok o zaplatení poplatku za zapožičanie taláru (suma 5 €; IBAN: SK03 8180 0000 0070 0007 3121; variabilný 

symbol 0200; poznámka pre prijímateľa: talár + Vaše priezvisko) 
Vyššie uvedené potvrdenia musí odovzdať každý absolvent.  
 

Vaša účasť na slávnostnom prevzatí diplomu je nevyhnutná. V prípade, že sa nemôžete promócie v tomto termíne 
zúčastniť, oznámte nam túto skutočnosť mailom najneskôr do 07.07.2019. 

S pozdravom 
 
 

Doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,v.r. 
prodekanka pre vzdelávanie  

 
Vybavuje: Bc. Marta Kubaľáková - študijné oddelenie pre denné formy štúdia, e-mail: mkubalakova@ukf.sk 
   Helena Pagačová - študijné oddelenie pre denné formy štúdia, e-mail: hpagacova@ukf.sk 
   Jozefína Cintulová - študijné oddelenie pre denné formy štúdia, e-mail: jcintulova@ukf.sk 
 

Filozofická fakulta 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Štefánikova 67, 949 74 Nitra 
tel: +421 37 6408 450 
www.ff.ukf.sk 

Nitra, 6. júna 2019 

 

 


