Καθοµολόγηση Αποφοίτων &
Απονοµή Πτυχίων

Η τελετή καθοµολόγησης των αποφοίτων
του
ΣΕΥΠ,

Τµήµατος
του

πραγµατοποιηθεί

φυσικοθεραπείας,
ΤΕΙ
την

της

Λαµίας

θα

Τετάρτη

24

Απριλίου 2013 στις 12.00 στο Αµφιθέατρο
της Βιβλιοθήκης.

Η Γραµµατεία του Τµήµατος

(Ταξιθέτηση--Φωτογράφι
Φωτογράφιση)
Οδηγίες προς αποφοίτους (Ταξιθέτηση
ση)
Οι απόφοιτοι θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραµµατεία του Τµήµατος µεταξύ 10.00
10.00--11.00 π.µ
ώστε να υπογράψουν και να παραλάβουν το πρωτόκολλο καθοµολόγησης τους. Στην συνέχεια,
στις 11.30 π.µ θα πρέπει να µεταβούν στον χώρο της Βιβλιοθήκης, στο Αµφιθέατρο (βεστιάριο)
ώστε να παραλάβουν την τήβεννο.
Απόφοιτοι και προσκεκληµένοι εισέρχονται στο Αµφιθέατρο 15 λεπτά πριν την έναρξη της
τελετής και κάθονται στην θέση τους, αφού έχουν απενεργοποιήσει τα κινητά τους.
Οι απόφοιτοι θα καθίσουν στις τρεις πρώτες δεξιά σειρές καθισµάτων
καθισµάτων, σε αντίστοιχη θέση
(αριθµό) βάσει της σειράς απονοµής πτυχίου (θα υπάρχει βοήθεια από ταξιθέτη). Οι δύο πρώτες
καθισµάτων
αριστερά σειρές καθι
σµάτων µένουν κενές για τους επίσηµους προσκεκληµένους, το
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος. Από τη τέταρτη δεξιά σειρά καθισµάτων
και την τρίτη αριστερά σειρά καθισµάτων και µετά, κάθονται οι συγγενείς των αποφοίτων. Οι
φωτογράφοι στέκονται αριστερά και δεξιά στην άκρη, κοντά στην ακριανή σκάλα, χωρίς να
µετακινούνται και να δηµιουργούν δυσχέρεια κατά την διάρκεια της τελετής. Την ταξιθέτηση
επιµελείται το Τµήµα Φυσικοθεραπείας.
Η φωτογράφιση- βιντεοσκόπηση θα γίνεται από επαγγελµατίες φωτογράφους οι οποίοι διανέµουν
κάρτες µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επιτρέπεται η φωτογράφιση από συγγενείς ή φίλους
εντός της αίθουσας του Αµφιθεάτρου µόνον από την θέση τους
τους, χωρίς να δυσχεραίνουν την
πραγµατοποίηση της τελετής.
Μετά το τέλος της τελετής και της φωτογράφησης, οι απόφοιτοι θα πρέπει να επιστρέψουν την
τήβεννο στο βεστιάριο του Αµφιθεάτρου και να υπογράψουν για την παράδοσή της.
Σας επισηµαίνουµε ότι δεν επιτρέπεται να εισέρχεστε στο Αµφιθέατρο µε ποτά ή φαγητά και
ότι επίσης απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Επειδή η τελετή ορκωµοσίας οριοθετεί το τέλος της φοιτητικής και την αρχή της
επαγγελµατικής ζωής των αποφοίτων, αποτελώντας µια στιγµή χαράς για αυτούς αλλά και
τις οικογένειές τους, παρακαλούµε πολύ να βοηθήσετε ώστε να πραγµατοποιηθεί σε
ατµόσφαιρα πολιτισµού και ευπρέπειας όπως αρµόζει σε Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα.

Συγχαρητήρια
& Καλή Σταδιοδροµία

