
ABSOLUTORIUM 
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

A. D. 2022

Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Gala Absolwentów WNS-UPH w Siedlcach

 INAUGURACJA NADANIA SYMBOLICZNEGO DYPLOMU



DRODZY STUDENCI, PROMOTORZY,
OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH!

Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Studenckie Koło 
Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht - UPH w Siedlach

 

Serdecznie zapraszamy studentów ostatnich roczników studiów 
do udziału w uroczystości inauguracji nadania symbolicznego
dyplomu, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku (absolutorium). 

ABSOLUTORIUM WNS-UPH 2022 daje studentom możliwość
przeżycia symbolicznego i na długo zapadającego w pamięci
momentu ukończenia nauki w Uniwersytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach. 

Uroczystość odbędzie się w auli uniwersyteckiej, podczas której
ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają
się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami 
i koleżankami ze studiów. Wydarzenie ma podniosły nastrój,
towarzyszą mu chwile radości oraz wzruszeń. Dzięki tej ceremonii
zakończenie studiów nie ogranicza się tylko do obrony pracy
licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu 
z dziekanatu. 

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat
studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych 
i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych 
na Wydziale Nauk Społecznych. 

Absolutoria, to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też
mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już ukończyły
studia, ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie
czy została im jeszcze obrona pracy. 

Uprzejmie prosimy Promotorów w porozumieniu ze Starostami
ostatnich roczników wszystkich kierunków i specjalności 
na Wydziale Nauk Społecznych, by sporządzili listy
zainteresowanych ceremonią studentów oraz odesłali 
je ostatecznie do 01 marca 2022 roku,

na adres: kolopedagogowkreatywnych@uph.edu.pl.



Wypożyczenia togi oraz zakupu biretu (+ koszty wysyłki) - 35 zł/osoba. 

Koszt wypożyczenia togi oraz zakupu biretu (+ koszty obsługi wydawania tóg wg rozmiarów 
na miejscu oraz udostępnienie profesjonalnego/mobilnego studia fotograficznego) - koszt zależny 
od liczby osób biorących udział w wydarzeniu, przy 80-100 osobach, szacowany koszt - 40 zł/osoba.

Istnieje również możliwość zorganizowanie wcześniejszej sesji fotograficznej w dogodnym dla grupy
terminie. W przypadku sesji fotograficznej dla minimum 30 osób, przyjazd fotografa jest bezpłatny (to
mogą być 2,3 dni, byleby w każdym dniu było nie mniej niż 30 osób). Wcześniejsza sesja
fotograficzna jest dobrym pomysłem, ponieważ przy takim rozwiązaniu gotowe ramki fotograf
przywozi na uroczystość. Natomiast jeśli studio będzie dostępne w dniu uroczystości, to oczywiście
będzie można wykonać dodatkowe fotografie z rodziną, przyjaciółmi itp. czy też zamówić ramki
absolwenta, jednak w takim przypadku ramki składane są w całość w zakładzie fotograficznym 
i zostaną przesłane pod wskazany adres w czasie do 2 tygodni od uroczystości.

W jednym ujęciu wykonuje się 5 fotografii – wszystkie w wysokiej rozdzielczości, wysyłane na adres
email do dowolnego użytku – koszt usługi 35zł.

Dodatkowo można zamówić mniejszą ramkę z fotografią oraz tabliczką z nazwą Uczelni – 55zł; 
lub większą ramkę z fotografią, tabliczką z nazwą Uczelni oraz personalizowanym listem
gratulacyjnym 79 zł.

CENNIK



LISTA POWINNA ZAWIERAĆ 
NASTĘPUJĄCE INFORMACJE

PROSIMY O ODESŁANIE OSTATECZNYCH LIST
 DO 01 MARCA 2022 ROKU. 

 
PROSIMY O SZYBKIE PODJĘCIE DECYZJI. REALIZACJA

WYDARZENIA JEST ZALEŻNA OD LICZBY
ZDEKLAROWANYCH STUDENTÓW.

KOLOPEDAGOGOWKREATYWNYCH@UPH.EDU.PL

KIERUNEK (STAROSTA, PROMOTOR I OPIEKUN ROKU)

IMIĘ, NAZWISKO STUDENTA BIORĄCEGO UDZIAŁ W CEREMONII

WYBÓR OPCJI: 

C. PROFESJONALNA SESJA FOTOGRAFICZNA - WG CENNIKA: 

A. TOGA+BIRET [35 PLN]; 
B. TOGA+BIRET+OBSŁUGA WYDARZENIA+FOTO-STUDIO 
[OK. 40 PLN - ZALEŻNE OD LICZBY STUDENTÓW]; 

1) 5 FOTOGRAFII NA E-MAIL - 35 PLN, 

2) MNIEJSZA RAMKA Z FOTOGRAFIĄ ORAZ TABLICZKĄ Z NAZWĄ UCZELNI – 55 PLN; 

3) WIĘKSZA RAMKA Z FOTOGRAFIĄ, TABLICZKĄ Z NAZWĄ UCZELNI ORAZ
PERSONALIZOWANYM LISTEM GRATULACYJNYM 79 PLN.

*zaznacz właściwe


