IMATRIKULACE NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ V PRAZE
Místo konání:
Novorenesanční budova Rudolfina, Dvořákova síň, náměstí Jana Palacha, Praha 1
Doprava:
Metro trasy A stanice Staroměstská.
Zastávka tramvaje Staroměstská, tramvaje č. 17 a 18
Zastávka autobusu Staroměstská, autobus č. 207
Možnosti parkování v okolí konání promoce vyznačeny na obrázku. Doporučujeme však
zaparkovat na záchytných parkovištích P+R na okraji města. Více informací o těchto
parkovištích včetně aktuální obsazenosti najdete na http://www.dpp.cz/parkoviste/
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Vstup do budovy Rudolfina

Termíny a seznamy studentů:
Imatrikulace se konají na začátku akademického roku, zpravidla v říjnu nebo v listopadu.
Jmenné seznamy studentů a konkrétní termíny jsou zveřejňovány v Dokumentovém serveru
v UIS a na stránkách školy http://www.vso.cz/promoce-a-imatrikulace/

Imatrikulace se týkají studentů 1.ročníků tříletých bakalářských oborů
prezenční formy studia (CR, SLD, LP, RLZ).
Prezence:
Studenti se dostaví k prezenci 1 hodinu před začátkem imatrikulace.

Nácvik:
Po prezenci a usazení studentů v sále proběhne zkouška imatrikulace. Vzhledem k tomu, že
při nácviku budou sdělovány důležité informace a pokyny k vlastnímu průběhu imatrikulace,
je třeba přijít v čas.
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Průběh imatrikulace:









Nástup předsednictva
Hymna
Slovo promotora
Slib studentů
Studenti jednotlivě přistupují ke slavnostnímu složení imatrikulačního slibu
Projev rektora
Studentská hymna
Odchod předsednictva

Upozorňujeme, že během celé imatrikulace se netleská (tedy ani po jednotlivých
projevech nebo při čtení jmen studentů).

Oblečení:
Imatrikulace je slavnostním aktem, proto Vás prosíme o dodržování pravidel společenského
oblékání tak, aby i Vaše společné fotografie z celého aktu byly reprezentativní památkou pro
všechny studenty (pánové obleky, košile a kravaty, slečny a paní společenské šaty
v každém případě zakrývající ramena).

Mobilní telefony:
Prosíme o vypnutí mobilních telefonů!!!

Fotografování:
Fotografování je zajištěno profesionální firmou (informace na www.promoce.cz).

Hosté:
Imatrikulace 1.ročníků je slavnostní akt určený pouze pro studenty, s místy pro hosty není
počítáno.
Organizaci zajišťuje studijní oddělení školy - tel.: 224 056 337
Studijní referentky:
Miloslava Poláčková
Lucie Ptáčková, DiS.
Ing. Dominika Novotná
Ing. Erika Schmidtová, DiS.

731 689 962
731 689 362
734 433 250
734 643 304

polackova@vso-praha.eu
ptackova@vso-praha.eu
novotna@vso-praha.eu
schmidtova@vso-praha.eu
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