
Ορκωμοσίες Αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 2018-19 

 

Σεπτέμβριος 2018 

Ορκωμοσία εξεταστικής Σεπτεμβρίου:  

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 11:30, στο Αμφιθέατρο Δ3.  

Μάρτιος 2019 

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου:  

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, στις 11:30, στο Αμφιθέατρο Δ3.  

Ιούλιος 2019 

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου: Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 

 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

 Το πτυχίο απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων 

ενώπιον των Πρυτανικών αρχών. 

 Το πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας αναρτάται έγκαιρα στην Ιστοσελίδα του 

Τμήματος http://www.uoc.gr/soc/sociology. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να 

λάβετε από την Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 28310-77465. 

 Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών είναι συνήθως το Αμφιθέατρο Δ3 πλησίον του 

κτιρίου της Πρυτανείας. 

 Οι πτυχιούχοι καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα 

πριν την προγραμματισμένη ώρα ορκωμοσίας, προκειμένου να παραδώσουν το 

πάσο και να υπογράψουν στο βιβλίο πτυχιούχων. 

 Το κείμενο του όρκου χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται 

από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του 

Τμήματος. Κατά την διάρκεια εκφώνησης του όρκου παρακαλούνται οι 

παρευρισκόμενοι στην αίθουσα τελετής όπως σταθούν όρθιοι. 

 Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά. 

 H τελετή ορκωμοσίας οριοθετεί το τέλος της φοιτητικής και την αρχή της 

επαγγελματικής ζωής των αποφοίτων, αποτελώντας στιγμή χαράς για αυτούς και τις 

οικογένειές τους. 

Παρακαλούμε πολύ να βοηθήσετε ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα 

πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε ακαδημαϊκό ίδρυμα.  Ως εκ τούτου 

απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ποτού και φαγητού εντός της αίθουσας 

Τελετών καθώς και η ρίψη κομφετί (κανονάκια κ.ά) και η χρήση καραμούζας, κόρνας 

κ.ά τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του ιδρύματος. 

 Μέρος ή και ολόκληρη η τελετή είναι πιθανό να βιντεοσκοπηθεί ή και να 

φωτογραφίζεται από επαγγελματίες φωτογράφους. Η φωτογράφιση είναι 

προαιρετική και δεν αποτελεί έσοδο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Δεν πρέπει να στέκεται κανείς μπροστά από τη σκηνή. 

 Τέλος παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι αφού παραλάβουν το 

πτυχίο/δίπλωμά τους να επιστρέφουν στο σημείο που βρισκόντουσαν. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 

http://www.uoc.gr/soc/sociology

