
 
 

IMATRIKULACE 
 
studentů Pedagogické fakulty UP (prezenční i kombinované studium) se koná  
 

v pondělí 2. října 2017 
 
v auditoriu Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5. dle časového 
harmonogramu níže uvedeného:  
     
Imatrikulační akt v 9.00 hodin  

 Studenti prezenčního bakalářského studia  

 
Imatrikulační akt ve 12.00 hodin  

 Studenti kombinovaného bakalářského studia  
 Studenti prezenčního a kombinovaného magisterského studia a studenti 

navazujícího magisterského studia. 
 

Studenti se dostaví do vestibulu před auditoriem 30 minut před konáním 
imatrikulace ve společenském oděvu. 
 
Výuka 1. ročníků se po dobu konání imatrikulace nekoná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace k průběhu slavnostní imatrikulace: 
 
Imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce fakulty. 
 
Program:  

1) Zazní slavnostní fanfára – všichni přítomní v auditoriu povstanou, přicházejí 
akademičtí funkcionáři a děkan fakulty. 

2) Zazní hymna. 
3) Jakmile se posadí akademičtí funkcionáři, posadí se i ostatní v auditoriu. 
4) Zahájení, přivítání, představení akademických funkcionářů. V průběhu slavnostní 

imatrikulace, prosíme, NETLESKEJTE.  
5) Následují projevy děkana a předsedy akademického senátu. 
6) Proděkan jmenovitě vyzve studenta k přečtení imatrikulačního slibu – všichni 

přítomní v auditoriu povstanou. Student přistoupí k mikrofonu, lehce se ukloní 
funkcionářům, a do sálu, přečte slib, po přečtení slibu se opět ukloní funkcionářům i 
do sálu a vrací se na své místo.    

7) Představování studentů: 
Proděkan přečte jméno a příjmení studenta, student se postaví, lehce se ukloní 
směrem k vedení fakulty a poté se posadí.  

8) Po představení všech studentů sedících v řadě proděkan vyzve studenty, aby 
přistoupili k imatrikulaci, první povede celou řadu, z řady vystupují studenti 
postupně, jeden za druhým přistupují k insignii fakulty, kterou drží pedel, lehce  
se ukloní akademikům, přiloží 2 prsty na insignii fakulty a řeknou nahlas „SLIBUJI“ 
směrem k představitelům fakulty. 
Poté přistupují k pultu s Pamětní knihou, vyplní své jméno a příjmení a podepíší se.  
Následně přistupují ke studijní referentce, kde převezmou imatrikulační list. 
Student se do řady vrací na stejné místo. 

9) Proděkan zakončí slavnostní imatrikulační akt. 
10) Zazní studentská hymna Gaudeamus – všichni přítomní v auditoriu povstanou. 
11) Zazní slavnostní fanfára – odcházejí akademičtí funkcionáři, poté odcházejí studenti.  

 
Po dobu slavnostního aktu prosíme vypnout mobilní telefony, hosté mohou fotografovat  
ze svého místa, není možné se pohybovat po auditoriu. 
 
V průběhu obřadu bude zachován naprostý klid.   

  
 
 
 
  


