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Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Μαΐου 2022
Οι ορκωμοσίες των νέων αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου περιόδου Μαΐου 2022 θα
πραγματοποιηθούν δια ζώσης, σε ενιαία τελετή, έμπροσθεν του ναού του Αγίου
Γεωργίου, στο Παλαιό Φρούριο, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, και ώρα 18:00 - 22:00,
σύμφωνα με το ακόλουθο Πρόγραμμα:
18:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
18:00 -18:15
- Προσφώνηση Πρύτανη
- Απονομή των τιμητικών τίτλων "Φίλου του Ιονίου Πανεπιστημίου"
18:15 -18:30 - Χορωδιακή εκδήλωση-συναυλία από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ι.Π.

18:30 - 19:45 - Ορκωμοσία αποφοίτων Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
- Τμήμα Ιστορίας
- Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
19:45 - 20:30 - Ορκωμοσία αποφοίτων Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών
- Τμήμα Μουσικών Σπουδών
- Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας
20:30 - 21:30 - Ορκωμοσία αποφοίτων Σχολής Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας &
Πληροφορικής
- Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
- Τμήμα Πληροφορικής

21:30 - 21:45 - Εκδήλωση από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
21:45 - 22:00 - ΠΕΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο, μία (1) ώρα νωρίτερα πριν από την
έναρξη της τελετής, δηλαδή πρέπει να προσέλθουν το αργότερο στις 17.00 μ.μ.,
προκειμένου να τακτοποιηθούν στα καθίσματα, να λάβουμε παρουσίες και να δοθούν
οδηγίες. Οι συγγενείς μπορούν να προσέλθουν αργότερα.
Η διεξαγωγή των τελετών αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες
και παρευρισκόμενους στην τελετή καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο
διεξαγωγής της τελετής.
Η τελετή θα είναι ενιαία, χωρίς διαλείμματα :
Οι παριστάμενοι θα παραμείνουν στα καθίσματά τους μέχρι τη λήξη της Τελετής!
Οι φοιτητές που θα παραστούν στην τελετή της ορκωμοσίας πρέπει να το δηλώσουν στη
Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Τετάρτη 18-05-2022, συμπληρώνοντας και
αποστέλλοντας την ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ, στο e-mail της Γραμματείας
archei@ionio.gr.
Επίσης, οι απόφοιτοι που δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην τελετή της ορκωμοσίας
Μαΐου 2022, αλλά επιθυμούν να παραστούν σε μία επόμενη, είναι απαραίτητο να το
δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Τετάρτη 18-05-2022,
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (archei@ionio.gr.)
Επισυνάπτονται:
-

Η καθομολόγηση πτυχιούχου-Υπεύθυνη δήλωση αποφοίτου

-

Οδηγίες προς αποφοίτους για την διαδικασία της τελετής

Θερμά συγχαρητήρια για την αποφοίτησή σας!
Καλή σταδιοδρομία στην επαγγελματική σας πορεία!
Η Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

