
Széchenyi István Egyetem 2015/2016 nyarán a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet megrendezésre 

kerülő diplomaátadó ünnepély általános információi. 

 

 

Tisztelt végzős hallgató, kedves öregdiákunk! 

 

 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 
 

Diplomaátadó ünnepélyének időpontja: 2016.06.18. (szombat) 

Kezdés: 14:00 órakor 

Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem (Zsinagóga, Győr, Kossuth Lajos utca 5.) 

 

 

A diplomaátadó ünnepély alatt profi fotósok készítenek fényképeket minden hallgatóról a diploma 

átvételének pillanatában, illetve a rendezvény előtt készülnek el a portré fotók a SZE Almanach kiadványhoz. 

Ezek megvásárolhatók lesznek papírkép és digitális kép formájában is. A diplomaátadó ünnepély előtt 

beállított műtermi körülmények közt taláros portré kép készül minden végzősről, a képeket a SZE 

Almanach kiadványban foglaljuk össze. A Széchenyi Alumni Magazin következő számában megtalálható 

lesz az összes 2015/2016 nyarán végzett hallgató neve és szakja felsorolás jelleggel. A termékek 

megrendelhetők az oregdiak.sze.hu oldalon. A helyszínen lehetőség van arra, hogy előre összeállított 

fényképcsomagokat és PR termékeket rendeljen meg! 

Kérjük a végzős hallgatókat, hogy az ünnepély előtt 60 perccel szíveskedjenek a diplomaátadó helyszínén 

megjelenni, hogy a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos általános tudnivalókat megismerhessék, illetve 

az Almanachhoz készülő portré fotókat is elkészíthessék Önökről. Munkatársaink névre szóló helyre 

ültetik Önöket! 
 

Végzősök csomagja: 

A végzős hallgatók számára a diplomaátadó ünnepélyen egységes csomagot biztosítunk. A csomag költsége 

8.000 Ft. (helyszínen fizetendő, valamint az összeg nem tartalmazza a postázási és csomagolási költséget) 

A csomag tartalma: 

  talár kalap bérleti díj 

 talár bérleti díj 

 fehér kesztyű 

 diplomaátvétel során készült fényképek [2 db (egyforma) 10x15 cm – a diploma átvételének 

pillanatában készült fénykép] 

 SZE Almanach kiadvány 2015/2016 II. (végzősök évkönyve)  

 Széchenyi Alumni Magazin  

 

A fent említett csomag minden hallgató részére egységesen 8.000 Ft, amit a helyszínen kell kifizetni. 

Minden végzős a helyszínen kapja meg a talárt, a kalapot (portré fotó készítés idejére), illetve a fehér 

kesztyűt egységesen! 

 

Talár- és kalapbérlés időpontja és helyszíne: 

Egyetemi Hangversenyterem (Zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 5.) 

2016. június 18. 13:00-13:30 

 

Talár- és kalapleadás időpontja és helyszíne: 

Egyetemi Hangversenyterem (Zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 5.) 

2016. június 18. Közvetlenül az ünnepély után (kb. 15:00 - 16:00) 

 

 

oregdiak.sze.hu


NYILATKOZAT a diplomaátadó ünnepélyek készült fényképek közzétételéhez, illetve végzős évkönyvben 

való megjelentetéséhez. Kérjük, hogy a kinyomtatott és aláírt nyilatkozatot a helyszínre hozza magával. 

 

 

Talárokat próbálni (NEM kötelező) az Alumni, Karrier és Információs Központban lévő Egyetemi 

Szolgáltató Központ – Egyetemi Kollégiumban (ÚT. 106) lehetséges nyitvatartási időben: 

 

Egyetemi Szolgáltató Központ – Egyetemi Kollégium nyitvatartási időpontok: 

Hétfő – Csütörtök 08:00 – 16:00 

Péntek   08:00 – 14:00 

 

 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a diplomaátadó ünnepélyre! 
 

https://oregdiak.sze.hu/kerdoiv/1025

