Doktorská sponze

Doctorandi clarissimi,

Vážení doktorandi,

examinibus cum laude superatis, quae ad eorum, qui doctoris
nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege
constituta sunt, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc
sollemni consessu ornaremus.

složili jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k
prověření znalostí těch, kdož chtějí dosáhnouti titulu a důstojenství
doktorského.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos
esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.
SPONDEBITIS IGITUR:(všichni povstanou)
PRIMUM vos huius Universitatis in qua altum doctoris gradum
ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac
rationes quoad poteritis, adiuturos.
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum
incolumemque servaturos.

Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto
slavnostním shromáždění udělili hodnost o níž se ucházíte. Dříve
však musíte složit slib, že v budoucnu budete vždy takovými, jakými
vám přikazuje býti hodnost, kterou obdržíte a jak také my od vás
očekáváme.
Slíbíte tedy:
Především, že trvale uchováte ve věčné paměti tuto universitu, na
níž dosáhnete vysoké hodnosti doktorské a že budete vždy podle
svých možností podporovat její činnost a zájmy.
Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny.

POSTREMO studia naturae et humanitatis impigro labore culturos
et provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam
gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius qua salus humani
generis, continetur, clarius effulgeat.
HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA
SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?
(absolventi po jednom přísahají na fakultní insigniižezlo a pronášejí přísahu)
SPONDEO AC POLLICEOR

Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá
bádání o přírodě a lidstvu, a to nikoli pro hamižný prospěch, ani pro
zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji
skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.
SLIBUJETE TOTO NA SVÉ SVĚDOMÍ?
SLIBUJI

