Beste promovendi,
Eindelijk is het zover en kijken we samen met jullie uit naar een mooie viering en Plechtige Proclamatie.
We geven hierbij graag nog een aantal praktische richtlijnen mee voor zaterdag 8 oktober 2022.
1. De Plechtige Proclamatie in het UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent start om 9.30 uur en wordt
gevolgd door een feestelijke receptie van 11.30 tot 13.00 uur.
Kom op tijd, het afhalen van de toga’s kan nog wat vertraging geven. De deuren openen 1 uur voor
aanvangstijd.
Inschrijven is verplicht via https://eventmanager.ugent.be/procwe.
Schrijf a.u.b. in tegen TEN LAATSTE 26 september 2022 om 12.00 uur.
2. Naast de promovendus/promovenda die geproclameerd wordt, mogen er twee genodigden aanwezig zijn.
Kom je alleen, of met gasten, dat geef je aan via de inschrijvingslink. De naam van je gasten hoeven we niet
te weten, maar wel met hoeveel personen je zal aanwezig zijn, jezelf inbegrepen.
Indien na de deadline van de inschrijvingen blijkt dat er extra plaatsen over zijn, zullen we de ingeschreven
studenten hiervan verwittigen zodat je mogelijks nog een extra persoon kan uitnodigen. Volg daarvoor
goed je UGent mail en de website op (www.ugent.be/we/proclamatie).
Een livestream wordt voorzien om de plechtigheid online te volgen:
Livestream proclamatie (08/10/2022 @09:00).
3. Om het UFO te betreden neem je (enkel) de ingang kant Sint-Pietersplein, dit is aan de rechter zijkant van
het gebouw als je voor het gebouw staat.
4. Tijdens de plechtigheid is het voor de geproclameerden aan te raden om een toga te dragen. De toga's
worden uitgeleend en je kan ze vanaf een uur voor de aanvang van de plechtigheid ophalen aan de
uitleenbalie. De bijhorende baretten worden geschonken en mag je na de plechtigheid houden. De toga’s
breng je na de plechtigheid terug.
5. Tijdens de receptie kan je jouw diploma afhalen, samen met een leuke attentie.
6. Hosts en hostessen in de foyer en de zaal maken jou en je gasten wegwijs. Gelieve hun richtlijnen te volgen.
7. Er is in de buurt goede parkeermogelijkheid, o.a. Parking Gent Zuid.
Mag ik je vragen deze praktische richtlijnen goed op te volgen en jouw gasten eveneens in te lichten, zodat de
proclamatie vlot kan verlopen. We zullen ons uiterste best doen om er voor jou een mooie herinnering van te
maken!
We kijken er naar uit jullie allen te ontmoeten! Isabel Van Driessche
Decaan faculteit Wetenschappen
isabel.vandriessche@ugent.be

