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        V Olomouci dne 20. 4. 2015 

 

 

 

 

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  

 

dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Stříbrnou promoci absolventů 

Pedagogické fakulty UP v Olomouci, tedy na slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení 

studia. Věřím, že tato akce bude nejen příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a 

zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí 

zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či 

znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými 

akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.  

 

Stříbrné promoce proběhnou v podzimním období 2015, a to v termínu, který bude zvolen většinou 

zájemců o tento slavnostní akt jako vhodnější (podrobnosti viz dále). Promoce bude realizována 

tradičním způsobem, tedy přísahou na insignii fakulty a obnovením akademického slibu absolventa. 

Promoce proběhne za přítomnosti zástupců vedení Univerzity Palackého, vedení Pedagogické fakulty, 

představitelů Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.   

 

Předběžný program stříbrných promocí:  

 

  9.00 hod. Registrace absolventů 

  9.30 hod. Slavnostní zahájení 

  9.45 hod. Prohlídka stávající a nové budovy na Žižkově nám.  

10.30 hod. Tematické workshopy  

12.00 hod. Občerstvení (raut/menza)  

12.45 hod. Příprava 1. kola promoce – posluchárna N3 (převlečení do talárů)  

13.00 hod. Promoce č. 1 (aula PdF) 

14.45 hod. Příprava 2. kola promoce – posluchárna N3 (převlečení do talárů) 

15.00 hod. Promoce č. 2 (aula PdF)  

16.00 hod. Odchod zájemců – prohlídka Jezuitského konviktu, prohlídka rektorátu UP  

 

V této fázi Vás chci požádat o spolupráci v přípravě promocí, a to vyplněním níže přiloženého dotazníku 

Vašeho zájmu, který nám umožní zorganizovat akci co nejlépe dle Vašich představ. Na základě Vaší 

zpětné vazby bude zájemcům o promoci zaslán následný 2. informační dopis, který již upřesní 

jednotlivé organizační záležitosti této akce. Níže přiložený dotazník vyplňte, prosím, elektronicky a 

zašlete nejpozději do 11. 5. 2015 na e-mail paní Lenky Hejlové – lenka.hejlova@upol.cz. V případě, 

že nemáte možnost vyplnit či odeslat dotazník elektronicky, zašlete jej klasickou poštou na adresu:  

 

Lenka Hejlová 

mailto:lenka.hejlova@upol.cz
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Pedagogická fakulta UP  

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc    

 

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici všechny aktuální adresy našich absolventů, prosím Vás také, 

abyste o plánované promoci případně informovali dle uvážení své spolužáky, a umožnili tak jim 

vyplnění dotazníku.  

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a věřím, že tato významná událost Vám umožní nejen uvidět znovu 

spolužáky a zavzpomínat na studentská léta, ale pomůže vytvořit i nové vazby, které mohou obohatit 

nejen Vás, ale i Vaši domovskou fakultu.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi!  

 

 

S pozdravem  

 

 

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP, v. r. 

děkan PdF UP  
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Dotazník zájmu – stříbrné promoce Pedagogické fakulty UP 2015 

 

Pokyny k vyplnění: Doplňte požadované údaje, v případě výběru předdefinovaných položek smažte 

(nebo škrtněte, pokud vyplňujete tištěnou verzi) nehodící se a v tabulce ponechte v příslušném řádku 

nezměněný vždy pouze údaj, se kterým souhlasíte. 

 

Příjmení, jméno, titul:   

Datum narození (pro 

uvedení na diplom): 

 

Absolutorium na PdF 

v roce: 

 

Obor absolutoria:  

Forma absolvovaného 

studia: 

prezenční (denní)  kombinované (dálkové) 

Současné povolání:  

Zaměstnavatel:  

Adresa současného 

bydliště: 

 

E-mail:  

Telefon:  

Mám zájem, aby se 

promoce konala spíše dne: 

pátek 20. 11. 2015 sobota 21. 11. 2015 

Mám zájem, abyste na 

mou promoci pozvali 

mého bývalého 

vyučujícího (uveďte 

jméno, příjmení, příp. 

kontakt, máte-li 

k dispozici): 

 

Mám zájem o polední 

občerstvení spíše formou: 

rautu v předsálí auly obědu v menze 

Mám zájem o 

zprostředkování cenově 

zvýhodněného ubytování  

ANO – v hotelu Palác, Olomouc 

ANO – na kolejích UP, Olomouc  

NE 

Mám zájem o odpolední 

prohlídku Uměleckého 

centra UP (Konviktu): 

ANO NE 

Mám zájem o odpolední 

prohlídku budov rektorátu 

UP: 

ANO NE 

Jsem ochoten uhradit 

dobrovolný organizační 

poplatek ve výši 300 Kč: 

ANO NE 

Mám zájem zúčastnit se 

během stříbrných promocí 

workshopu (bude možný 

výběr pouze jedné oblasti 

– všechny začínají ve 

stejnou hodinu): 

1a)  Aktuální problémy didaktiky primárního vzdělávání 

1b)  Aktuální problémy didaktiky sekundárního vzdělávání 

2a)  Rozvoj ICT kompetencí – vyhledávání na internetu  

2b)  Rozvoj ICT kompetencí – rizikové chování na internetu 

3a)  Tvůrčí činnosti – práce s polymerovou hmotou FIMO  

3b)  Tvůrčí činnosti – práce se stavebnicemi LEGO 
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4) ESF projekty v rámci OP VVV v období do 2020 (možnosti 

čerpání finančních prostředků z ESF) 

Mám zájem o další 

spolupráci s fakultou 

v oblastech: 

 Spolupráce na evropských projektech 

 Vědecko-výzkumná činnost (mohu pomoci fakultě 

s výzkumnými šetřeními na školách) 

 Mohu pomoci fakultě zajistit spolupráci se základní či střední 

školou 

 Chci studovat v kurzu celoživotního vzdělávání na PdF  

 Mám zájem na PdF zahájit postgraduální doktorské studium 

(Ph.D.) nebo rigorózní řízení  

 Sponzorská či charitativní činnost  

 Spolupráce dle vlastního návrhu: …………………………….. 

Mám zájem vstoupit do 

Klubu absolventů UP 

http://absolventi.upol.cz/ 

ANO NE 

Mám zájem získat kartu 

Klubu absolventů UP  

ANO NE 

Souhlasím s uchováním 

osobních údajů 

Pedagogickou fakultou UP 

v dikci zákona (č. 

101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů), popř. s 

jejich využitím pro akce 

pořádané 

univerzitou/fakultou. 

ANO NE 

Souhlasím se zveřejněním 

mého jména, příjmení a 

titulu v předběžném 

veřejném seznamu 

účastníků absolventů 

stříbrných promocí  

ANO NE 

Poznámky či další 

připomínky, které byste 

nám chtěli sdělit 

(nepovinné): 
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