POTEK SVEČANE PODELITVE DIPLOM
Sreda 17. april 2019 ob 15. uri
Velika dvorana Turistice v Portorožu, Obala 11a.
1. Parkiranje
Parkiranje je možno na razpoložljivih parkiriščih v okolici fakultete.
2. Registracija udeležencev: od 14.30 do 14.50. Prosimo, bodite točni!
Pred vstopom v dvorano se je potrebno registrirati pri sprejemnem pultu, kar traja nekaj časa, zato vas prosimo, da
pridete ob 14.30. Ob registraciji se preveri prisotnost diplomantov in spremljevalcev ter razdeli vstopnice. V kolikor se
zgodi, da plačila vstopnic ne bi mogli vnaprej urediti, bo to možno storiti na bližnjem poštnem uradu. Vendar
opozarjamo, da to pomeni dodatno porabo časa in morebitno zamudo svečane podelitve.
3. Sedežni red za diplomante in spremljevalce
Svečana podelitev bo potekala v veliki dvorani Turistice, v pritličju fakultete. Za diplomante so rezervirani sedeži v
sprednjih vrstah. Spremljevalci diplomantov bodo sedeli posebej. K rezerviranim sedežem bodo diplomante in
spremljevalce usmerile hostese. Za spremljevalce z majhnimi otroki bodo namenjeni sedeži bliže vratom, zaradi
morebitnih nemotečih odhodov iz dvorane.
Prva vrsta v veliki predavalnici je rezervirana za rektorja Univerze na Primorskem, dekana Turistice in mentorje
diplomantov. Prosimo, da upoštevate navodila hostes.
4. Potek podelitve: Začetek slovesnosti bo ob 15. uri.
Ko v dvorano vstopita rektor univerze in dekan fakultete v protokolarnih togah, vsi gostje vstanejo. Ko rektor in dekan
stopita do svojih sedežev, vsi v dvorani stojijo, ker se začne himna Univerze na Primorskem »Samo obstati ne smeš«.
Po končani himni se ne ploska. Po himni vsi v dvorani sedejo in začne se program podelitve diplom.
Voditelj programa napove vsakega diplomanta posebej z imenom in priimkom ter z naslovom njegove zaključne
naloge. Diplomanti prihajajo na oder eden po eden, kot so napovedani. Na odru najprej prejmejo diplomsko listino, se
rokujejo z dekanom in z rektorjem ter se podpišejo v knjigo diplomantov. Da bi podelitev potekala čimbolj tekoče,
prosimo diplomante, da sledijo abecednemu seznamu in se pravočasno pripravijo na prevzem diplomske listine.
5. Fotografiranje
Podelitev diplom bo fotografiral profesionalni fotograf. Fotografiranje z blisakvicami med prireditvijo je lahko moteče,
zato ni zaželeno. Ob izročitvi diplomske listine na odru bo fotograf fotografiral vsakega diplomanta posebej. Na koncu
podelitve bo organizirano tudi skupinsko fotografiranje vseh diplomantov 29. podelitve diplom. Fotografiranje s svojci
bo možno na pogostitvi po protokolarnemu dogodku, v avli fakultete oziroma v parku pred fakulteto. Vse fotografije s
podelitve diplom bodo objavljene na www.turistica.si in jih bo mogoče naročiti na info@quicklab.si. Naročene
fotografije boste po želji naročili in plačali ob povzetju direktno fotografskemu studiu (ne fakulteti).

Z UPOŠTEVANJEM PROTOKOLA PRISPEVAMO K PRIJETNEMU POČUTJU VSEH GOSTOV IN K PONOSU DIPLOMANTOV.

