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Kedves Végzős Hallgatók! 

 

A Diplomaátadó ünnepség 2017. június 17.-én (szombaton) 10
00

 órai kezdettel kerül megrendezésre Szent 

István Egyetem AGK Gazdasági Campus Sportcsarnokában.  (5600 Békéscsaba Bajza u. 33.)  

Legkésőbb 9
45

-ig mindenkinek helyet kell foglalnia a rendezvény helyszínén.  

 

A rendezvényre belépőjegy (meghívó) váltása kötelező a vendégek részére, melynek ára 500,- Ft/fő. Kérjük, 

hogy ezt minden kedves vendég hozza magával az átadóra. Helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 

 

A talár bérlése, a kalap megvásárlása (együttesen 5.000,- Ft/fő), továbbá a meghívó megvásárlása is a 

 

- Gazdasági Campuson az államvizsgák napján a HÖK irodában (9-14 ó.), valamint minden kedden 9-

14 óra között szintén a HÖK irodában, továbbá a diplomaátadó napján a 117-es teremben 7.30-9.00 

óra között, 

- a Tessedik Campuson, a Tanulmányi Osztályon  munkaidőben lehetséges.  

- A talárok (sapka, tarisznya) átvételére az ünnepség napján és helyszínén a 117-es teremben lesz 

lehetőség. 7 óra 30 perc és 8 óra 50 perc között. Az ünnepség végén ide kell visszahozni a talárt. A 

sapka és a tarisznya a hallgatóé marad. 

 

A diplomaátadó ünnepség a ballagással kezdődik 9 óra 20 perckor. A végzett hallgatók a Gazdasági Campus 

főépületében az „A” oldalon gyülekeznek. Kérjük, hogy legkésőbb 9 órakor jelenjenek meg a gyülekezés 

helyszínén. A Tessedik Campuson végzett hallgatók a 204-es teremben a Gazdasági Campuson végzett 

hallgatók a 208-as és a 215-ös teremben. Itt lehetőségük lesz a csomagjaikat is letenni. A termeket zárjuk. A 

tanulmányi osztály munkatársai itt tájékoztatják a ballagókat.  A hallgatók a főépület folyosóin 

végigballagnak, majd átvonulnak a zászlóvivők vezetésével a sportcsarnokba. Itt elfoglalják helyüket. Az 

ültetésben a TO. munkatársai segítenek. 10.00 órakor az elnökség bevonulásával folytatódik az ünnepség, 

amely  a diplomák átvétele után az elnökség kivonulásával fejeződik be. Az ünnepségen hivatásos fotós lesz. 

Kérjük, hogy a hozzátartozók a rendezvénytéren fotózással ne zavarják az ünnepséget. Részükre fotózási 

lehetőség a korlát melletti oldalon lesz biztosítva. 

Az ünnepségen történő részvételi szándékot jelezni szükséges. 

Az alábbi e-mail címekre a békéscsabai Gazdasági Campus hallgatóinak 2017. június 12. 12.00 óráig a 

szarvasi Tessedik Campus hallgatóinak 2017. június 15. 12.00 óráig kötelező jelezni, hogy ki az, aki jön a 

diplomaátadóra, mivel csak azoknak a hallgatóknak lesz az oklevele az ünnepség helyszínére kiszállítva, 

aki visszajelez. Ha ez nem történik meg és mégis eljön, akkor sem tud részt venni a rendezvényen! 

Gazdasági Campus hallgatói Nagy Tiborné:   nagy.tiborne@gk.szie.hu 

Tessedik Campus hallgatói  Szakács Istvánné:   szakacs.istvanne@gk.szie.hu 

  Károlyi András 

    osztályvezető 
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