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Anvisningar för promovender vid promotionen den 20 maj 2022 
 
OBS! LÄS IGENOM ALLTING NOGA! UNDER ÖVNINGEN HINNER VI INTE GÅ IGENOM 
HELA PROCEDUREN. 
 
Om promotionsformuläret: Läs de detaljerade instruktionerna gällande 
promotionsakten och bekanta dig med kartan över sittordningen! 
 
INTÅGSPROCESSION 
Promovenderna anländer till Åbo konserthus via sidodörren på Aningaisgatan 9 (dörren 
till vänster om huvudingången), före kl. 11.15. Promovenderna ställer upp sig tillsammans 
med den övriga akademistaten, kanslerer och rektorer i korridoren bredvid entréhallen kl. 
11.30 och tågar exakt kl. 12.00 in i festsalen.  
 
Jubeldoktorer och hedersdoktorer  
Pia-Maria Kallio ställer upp jubeldoktorerna och hedersdoktorerna – dessa går i intåget 
efter akademistaten och före promotor Nynäs. Jubel- och hedersdoktorernas leds av 
marskalkar till namngivna platser på de första raderna i respektive sektion. Jubel- 
och hedersdoktorerna går parvis. 
 
Doktorspromovender 
Sök upp din egen promotor, som ställer upp sin grupp för intågsprocessionen på parvis led 
i rätt processionsordning börjande med FHPT/filosofie doktorer. Personen som är före i 
alfabetet står alltid i vänster led i processionen och hen går också först in i stolsraden (se 
sittkartan). 
 
När alla tågat in, ger ceremonimästaren ett tecken och alla (inkl. publiken) sätter sig 
samtidigt. Märk att jubeldoktorer, hedersdoktorer, promotorer och promovender sitter med 
ansiktet mot talarstolen. 
 
Promotionsordningen 
Promotionen sker examensvis i alfabetisk ordning. Respektive promotor inleder med att 
promovera jubeldoktorer och hedersdoktorer, därefter promoveras doktorspromovenderna. 
Promotionsordningen framkommer i de bifogade instruktionerna för promotionsakten. 
 
Ordningen är ytterst viktig så att alla får rätt hatt och sina egna insignier!  
 
Kartan över sittordningen visar placeringen av promotorer och promovender framför 
festpubliken och pilarna visar intåget och uttåget. Pilarna visar även hur man går till och 
från talarstolen då man promoveras.  
 
Programmet inleds med musik och rektors tal. 
 
 
PROMOTIONSAKTEN 

Vänligen se sittordningen och instruktionerna för promotionsakten! Läs texten 
noggrant, speciellt vad gäller din egen stolsrad och grupp.  
 
Festprogrammet och promotionsboken lämnas på stolen då man går till talarstolen för 
att få sin hatt!  
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Beskrivning av formuläret i talarstolen 

Då promotor kallar upp promovenden, går denne in i talarstolen antingen från vänster 
eller höger (beroende på i vilken sektion hens sittplats och vänteruta är – se de 
detaljerade instruktionerna samt sittordningen). Promovenden ställer sig i talarstolen 
med ansiktet mot promotorn. Promotor och promovend bugar, promotor överräcker 
insignierna genom att säga Accipe pileum, accipe gladium (för dem med värja), accipe 
diploma då hen överräcker insignierna. Promotor och den promoverade bugar mot 
varandra. Den promoverade går ut på motsatt sida av talarstolen, går fram till anvisad 
plats framför publiken och gör en avmätt bugning och återvänder till sin stolsrad och 
sätter sig.  

Notera att sittplatsen kan variera p.g.a. det ”cirkulerande” systemet; i slutändan ska dock 
var och en sitta på sin ursprungliga plats (se närmare i de detaljerade instruktionerna för 
promotionsakten). 

Promotionsformuläret är på latin för samtliga fakulteter. 
 
För den som mottar en värja 
Vid sittplatsen: Den som promoverats med en värja håller den ”stående” vid sin 
vänstra sida under promotionsceremonin. Låt inte värjan ligga på golvet! 
 
Man fäster värjan i fästet först i entréhallen (inte inne i konsertsalen) – i processionen 
ut från salen bärs värjan i vänstra handen. 
 
 
PROCESSION TILL DOMKYRKAN 
Efter promotionen samlas alla i Konserthusets nedre entréhall för processionen till 
domkyrkan. Det finns tid för en kort paus, sök sedan upp din promotor för 
uppställningen.  
 
OBS! Vid intåget till domkyrkan tar alla av sig doktorshatten. De som har en värja lämnar den 
i vapenhuset; det finns bord på vardera sidan. Lägg värjorna i processionsordning, så att 
alla får rätt värja vid uttåget från kyrkan. Processionen går vidare in i kyrkan, där de 
promoverade marscherar parvis ända fram i kyrkan och sätter sig på stolarna längst fram. 
Inmarschen i dessa stolsrader sker så att den som går på högra sidan går in i stolsraden till 
höger och den som går på vänstra sidan går in i stolsraden till vänster.  
 
Vid uttåget går man ut med samma processionspartner på samma sida av gången som man 
kom in. Ta med den egna värjan från vapenhuset.      
    


