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Kære Jan Rene Strojek,
Et stort till ykke med din kandidateksamen.
Det er en flo t præ station at gennemføre et universitets studi um . Forhåbentl ig har du haft en
spændende og udbytterig studietid på RUC, hvo r universitet har været en bå de inspirerende og
udfordrende ramme om dine faglige præstationer og personlige udvikling. Det er mit håb, at du
vil få stor glæde af din eksamen i dit videre arbej dsliv.
Du er naturligvis altid velkommen til at be søge dit "gamle" un iversitet og dit tidligere
studiemiljø. Ogjeg håb er, du vil fin de lejlighed til et gensyn med Roskilde Universitetscenter;
for eksempel i forbindelse med universi tetets utallige efte r- og videreuddannelsesmu ligheder
eller via de mange spænden de aktiviteter i regi af fagenes alumnene tværk.

Indtil da ønskes du frem for alt tillykke med din eksamen, og held og lykke frem ove r.

Mange venlige hils ner
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