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Dragi absolvenţi,
Mulţumindu-vă pentru dorinţa de a vă implica în organizarea festivităților din data de 8 iunie 2019
(Parada absolvenților și Festivitatea de absolvire din Piața Cetății), pentru buna desfăşurare a
evenimentelor, vă transmitem alăturat câteva detalii:
- Vă informăm că pentru toți absolvenții care vor participa la ceremonii, robele, tocile şi
eşarfele sunt puse la dispoziție gratuit, în regim de împrumut. Aceste ținute se pot păstra
și pentru Cursurile festive pe specializări. Ținutele festive se pot ridica, de către șefii de
grupe, de la biroul Școala Doctorală (Rectorat, parter), în perioada 3-7 iunie 2019
(interval orar 9.00-15.00), în prezența reprezentantului desemnat din partea Secretariatului
Facultății.
(Predarea înapoi a ținutelor festive se va face în săptămâna 10-14 iunie 2019.)

Desfășurarea PARADEI ABSOLVENȚILOR:
- În data de 8 iunie 2019, organizarea coloanei și plecarea în paradă a Promoției 2019 a UAB
se vor face din faţa Casei de Cultură a Studenţilor, la ora 9.00 (plecare la ora 9.30), în
ţinuta festivă oficială a UAB, specifică fiecărei facultăți. Traseu stabilit: organizarea coloanei
și plecare din faţa Casei de Cultură a Studenţilor – traversare Porţile Cetăţii – momentul
festiv al deschiderii Porții a III-a a Cetății – sosire în Piaţa Cetăţii din faţa Universităţii,
unde va avea loc Festivitatea oficială. Traseul se va parcurge intonându-se imnul
GAUDEAMUS! Pe toată durata paradei, coloana va fi însoțită de reprezentanți ai Gărzii
Cetății;
- Toți absolvenții vor primi, la organizarea coloanei, flyere conținând textul Imnului
Gaudeamus și Jurământul Absolventului UAB;
- Coloana absolvenţilor se va organiza astfel: în faţă, Mascota Universităţii, reprezentanți ai
Gărzii Cetății Alba Iulia şi 5 absolvenți purtători de steag (câte un reprezentant al fiecărei
facultăţi), apoi coloana de absolvenţi, organizată pe facultăți. La sosirea coloanei în Piața
Cetății din fața Universității, absolvenții se vor organiza pe platoul din fața scenei, în careu în
formă de semicerc.
Desfăşurarea FESTIVITĂȚII DE ABSOLVIRE din Piața Universităţii:
- Membrii Senatului, în ţinuta festivă, întâmpină absolvenţii pe scena din faţa UAB; participă la
festivitate întregul personal al Universității;
- La sosirea absolvenţilor, se intonează imnul GAUDEAMUS de către toţi cei prezenţi;
- Mesajele pentru absolvenți din partea oficialităţilor: Rector, IPS Irineu, Preşedintele
Consiliului Judeţean Alba, Prefect, Primar, decani (inclusiv numirea şefilor de promoţie și
festivitatea de premiere), invitați speciali;
- MESAJUL REPREZENTANTULUI ABSOLVENŢILOR;
- Depunerea JURĂMÂNTULULUI ABSOLVENŢILOR (Jurământul se va rosti solemn de
către toţi absolvenţii, urmând modelul moderatorului);
- Proclamaţia RECTORULUI;
- Mutarea ciucurelui, la comanda şefului de ceremonie, se face de la stânga la dreapta;
- Se intonează LA MULŢI ANI!;
- Predarea CHEII PROMOŢIEI de către reprezentantul absolvenţilor şi primirea acesteia de
către un reprezentant al Ligii Studenţilor (anul II);
- Intonarea imnului GAUDEAMUS;
După festivitate, absolvenţii, profesorii, părinţii şi prietenii vor face fotografii de grup, în diverse puncte din
zona Universităţii și în zona Traseului celor Trei Fortificaţii. Universitatea pune la dispoziția absolvenților,
gratuit, fotografii din timpul Paradei și al Festivității de absolvire. La eveniment participă reprezentanții massmedia.

Ne întâlnim în 8 iunie 2019, la ora 9.00, la Casa de Cultură a Studenților, veseli,
entuziasmați, cu emoțiile necesare și cu muuuuult soare! Vă felicităm, vă mulţumim şi sperăm să
petrecem împreună o zi de neuitat!
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