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Ärade promovend! 
 

Här är det nästsista brevet inför Åbo Akademis doktorspromotion den 20 maj 2022. 

Av det bifogade pappret “INSTRUKTIONER” framgår proceduren i konserthuset 

och tidtabellen. Brev nr 4 i maj innehåller en karta med sittordningen i konserthuset 

och uppgifter om promotionsformuläret. Många är intresserade av i vilken ordning 

man promoveras, se den bifogade listan med promotionsordningen. Det viktigaste 

är dock att följa promotors anvisningar.  

 

Totalt promoveras 112 doktorer, jubel- och hedersdoktorer i följande ordning av 

nedannämnda promotorer: 

 

Professor Peter Nynäs promotor för humaniora, psykologi och logopedi 

(fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), promoverar 

2 jubeldoktorer alla reser sig (Jungar, Laurén promoveras in absens) 

2 filosofie hedersdoktorer (Connor, Lindfors) 

20 filosofie doktorer (i alfabetisk ordning Aittomaa, Alho, ...Winberg) 

4 psykologie doktorer (i alfabetisk ordning Antfolk, Kaskikallio, Waris, 

Westerlund) 

 

Professor Ingvar Dahlbacka, promotor för teologi (fakulteten för humaniora, 

psykologi och teologi), promoverar 

1 hedersdoktor (Lindmark) 

11 teologie doktorer (i alfabetisk ordning Ahlvik-Harju, Audas...Wihlborg) 

 

Professor Ria Heilä-Ylikallio, promotor för pedagogik och välfärdsstudier 

(fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), promoverar 

3 pedagogie hedersdoktorer (Cummins, Masschelein, Meyer) 

7 pedagogie doktorer (i alfabetisk ordning Hannus-Gullmets, 

Hellstrand...Widlund) 

4 filosofie doktorer (i alfabetisk ordning Baltzer, Banyanga, Koljonen, Nordmyr) 

3 doktorer i hälsovetenskaper (i alfabetisk ordning Koskinen, Olsio-Tuisku, 

Östman) 

6 politices doktorer (i alfabetisk ordning Bodman, Härtull...Näsman) 

 

Professor Carsten Anckar, promotor för samhällsvetenskaper och ekonomi 

(fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi), promoverar 

3 jubeldoktorer alla reser sig (Anckar, Lindström, Roslin) 

3 politices hedersdoktorer (Fishkin, Nowak, Simons) 
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1 ekonomie hedersdoktor (Kickul) 

7 politices doktorer (i alfabetisk ordning Henriksson, Karv...Tana) 

4 ekonomie doktorer (i alfabetisk ordning Allmér, Linderyd, Lindström, Romberg) 

1 filosofie doktor (Storgård) 

 

Professor Mark S. Johnson, promotor för naturvetenskaper (fakulteten för 

naturvetenskaper och teknik), promoverar 

1 jubeldoktor alla reser sig (Vauramo promoveras in absens) 

2 filosofie hedersdoktorer (Boccaccini, Murata) 

11 filosofie doktorer (i alfabetisk ordning Agrawal, Arnkil...Sandberg) 

 

Professor Dmitry Murzin, promotor för teknik (fakulteten för naturvetenskaper 

och teknik), promoverar 

2 jubeldoktorer alla reser sig (Stenlund, Waller promoveras in absens) 

1 teknologie hedersdoktor (Kopola) 

12 teknologie doktorer (i alfabetisk ordning Byholm, Freites...Sundqvist) 

 

Ceremonimästare är professor Wilhelm Barner-Rasmussen och övermarskalk 

biträdande professor Diana Toivola. 
 

Övning 

Vi övar inför promotionen torsdagen den 19 maj kl. 16.30 i Konserthuset. 

Vänligen reservera tid för detta, det är viktigt att närvara på övningen! 
 

Inlämning av insignier 

Hatten och hattasken, samt ev. lånad värja, skall ALLA vara försedda med 

namnlapp och lämnas in senast den 2 maj till  

Åbo Akademi/Forskningsservice  

Tavastgatan 13 (Gripen) 

eller i Academill/Vasa för transport till Åbo: Fastighetsservice i Academill, 

Roland Nylund. 

 

För mer information se tidigare brev och  

https://www.abo.fi/om-abo-akademi/akademiska-traditioner/promotion/infor-

promotionen/ 

 

Ring eller mejla gärna ifall någonting är oklart! 

 

Med bästa promotionshälsningar, 

 

 

 

Pia-Maria Kallio 

+358 50 4335631, promotion@abo.fi 
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