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Åbo, november 2021 

 
 
 
 

INBJUDAN TILL DOKTORSPROMOTION 
 

Bästa promovend! 
 
Vi inbjuder dig härmed att delta i Åbo Akademis doktorspromotion i maj 2022.  
 
Vi har noterat att du har avlagt doktorsexamen eller att du under läsåret kommer att 
disputera för doktorsgraden vid Åbo Akademi, men att du inte tidigare deltagit i någon 
doktorspromotion. Följande doktorspromotion anordnas fredagen den 20 maj 2022. Du 
kan delta i promotionen på plats i Åbo (om det rådande Covid-19 läget gör det 
genomförbart) eller så kan du välja att delta digitalt - då blir du promoverad in absens.  
 
Promotionsfestligheter 
Promotionsfestligheterna inleds i Konserthuset i Åbo den 20 maj kl. 12.00. Detta tillfälle 
direktsänds över nätet från Konserthuset. Vi eftersträvar att varje promovend kan bjuda 
med minst en gäst till promotionen i Åbo. Vi följer naturligtvis hela tiden med Coronaläget 
och vi håller dig uppdaterad. 
 
Efter promotionen tågar de promoverade jämte akademistaten från Konserthuset till den 
ekumeniska promotionsgudstjänsten i Domkyrkan. Den ekumeniska gudstjänsten börjar ca 
kl. 15. Festsupén avnjuts samma kväll på Logomo kl. 19.30. 
 
Utöver att vi promoverar er som doktorerat vid akademin, förlänas även tretton personer 
titeln hedersdoktor.  
 
Alla promovender bör delta i övningen i konserthuset kvällen innan, dvs. den 19 maj 2022. 
 
Deadline för anmälan är 28.1.2022 
Detta brev är en officiell inbjudan att delta i promotionen våren 2022. OBS! De som 
disputerar inom de närmaste månaderna bör ha sin doktorsexamen utfärdad senast 
31.3.2022 för att kunna delta i promotionen. Tag kontakt med promotionsteamet 
promotion@abo.fi 
 
Bindande anmälan görs i elektronisk form på blanketten under adressen 
https://www.lyyti.in/aapromotion2022/se  
senast den 28 januari 2022. 
 
I samband med anmälan inlämnas uppgifter för promotionsskriften. Promotionsskriften 
innehåller uppgifter om hedersdoktorerna, jubeldoktorerna och en kort meritförteckning 
för samtliga promovender.  

 
Doktorshatt och lyra 
Var och en beställer sin egen hatt. Beställningen förutsätter ett personligt besök hos 
hattmakaren, eftersom mått måste tas av huvudet och dess form och hatten görs av sådant 

 

All information om promotionen 2022 samlas på Åbo Akademis webb:  
www.abo.fi/promotionen-2022 
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material att ändringar inte kan göras senare. Att bara meddela hattnummer går därför inte 
för sig. Notera att flera universitet strävar efter att ordna promotion nästa år i maj, 
vilket innebär att du skall vara ute i god tid med beställningen av hatt (absolut senast 
i januari)! 
 
Med undantag av teologerna har alla fakulteter en doktorshatt med lyra. Hattleverantörerna 
brukar veta vilken hatt och lyra de olika fakulteterna och examina har, men respektive 
insignier finns även avbildade på promotionswebben. Där finns även information om 
leverantörer i Helsingfors och Åbo, och om priser (500–800 euro). 
 
Värja 
Filosofie, psykologie och pedagogie doktorerna och doktorerna i hälsovetenskap tilldelas 
värja vid promotionen. Åbo Akademis värja har egen parerplåt graverad med 
Brahevingarna. Värjan säljs i två längder (85 cm och 95 cm); vi rekommenderar den kortare 
modellen. Åbo Akademi gör för enkelhetens skull en gemensam beställning av värjor. 
Värjorna förses med fäste och gravering (initialer). Efter en offertrunda har Åbo Akademi 
valt att beställa värjorna från Au Holmberg. Pris: 255 €/styck. 
 
De som vill delta i den gemensamma beställningen av värjor bör uppge det på 
anmälningsblanketten. För att undvika extra besvär levereras värjorna från leverantören 
direkt till akademin. Du kan även använda en lånevärja; i så fall är det skäl att kontrollera 
att den har Åbo Akademis parerplåt (se bild på webbsidan). 
 
Krage och brosch för teknologie doktorer 
Till insignierna för teknologie doktorsgrad för manliga doktorer hör även svart 
sammetskrage med broderat emblem, som sys på fracken. För kvinnliga teknologie 
doktorer finns en brosch med broderat emblem. Broschen kan bäras vid akademiska 
tillfällen och fästs då till vänster på dräkten. Se information om kragen/broschen på 
promotionswebben. 
 
Anvisningar gällande klädsel, se promotionswebben. 
 
Festsupé på Logomo 
Festsupén (banketten) inleds kl. 19.30 på Logomo. Det blir festligt med tal, god mat och 
dans. Priset för supén är ca 150 €/person och bekostas av var och en själv. En officiell 
inbjudan till supén (med avec) kommer senare.  
  

Inkvartering 
Var och en bekostar sin egen vistelse i Åbo. Information om hotell med en reserverad kvot 
för promovender hittas på promotionswebben. 
 
Du kan gärna ta kontakt per telefon eller e-post då du funderar över någonting.  
Vi står till tjänst och ser fram emot en oförglömlig promotion 2022! 
 
 
För promotionskommittén, 
 
 
 
Pia-Maria Kallio 
 
Områdeschef, forskningsservice 
+ 358 (0)50 433 5631 
promotion@abo.fi 
 
 


