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Promotionsakten i konserthuset 20.5.2022 

Promotionsakten 
inleds 

Promotor Mark S. Johnson 

Johnson till talarstolen, promotorstal. 
Doktorshatten placeras i talarstolen på hylla till 
höger. Promotor Johnson tar hatten med sig då 
han återvänder till sin plats. 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

 
 
 
 
 
 

Promotor Peter Nynäs 

Nynäs till talarstolen.  Läser inledningen i det 
latinska formuläret (Ego, Peter Nynäs...) och tar 
på sig sin hatt. Filosofie doktorer (humaniora) 
och psykologie doktorer i publiken tar då även 
på sig hattarna.  

Jubeldoktor 
(vänster) 

Till jubeldoktorer 
promoveras 
 
 
Jungar, Sune 
 
Laurén, Christer 
(absens) 
 

Jubeldoktor Jungar och alla i Konserthuset 
reser sig.  Nynäs läser inledande fras till 
jubeldoktorerna (Ad vos me converto... a me 
accipiatis).  
 
Jungar kallas till talarstolen (in från vänster) och 
mottar insignierna (Accipe pileum...) samt 
promotors hälsning (Vale, illusstrissime doctor 
semisaecularis). Promotor och jubeldoktor bugar 
mot varandra.  Jungar går ut från talarstolen till 
höger, ställer sig framför publiken och bugar, 
tillbaka till egen plats, förblir stående vid sin stol. 
 
Jubeldoktor Laurén promoveras absens.  Nynäs 
läser promoveringsfras till Laurén (Deinde virum 
doctissimum... philosophiae renuntio...).  
 
Nynäs läser slutharang (Illustrissimi doctores 
semisaecularis... gratulari), varefter han ger ett 
tecken att alla i Konserthuset får sätta sig.  

Hedersdoktor 
(vänster) 

Till filosofie hedersdoktorer 
promoveras 
 
Connor, Ulla 
Lindfors, Tiina 
 

Då alla i konserthuset har satt sig, läser Nynäs 
inledande fras till hedersdoktorerna (Ad vos, 
dominae doctissimae... insignia dignitatis a me 
accipiatis).  
 
Connor och Lindfors kallas i tur och ordning till 
talarstolen.  In från vänster, mottar insignierna 
(Accipe pileum...) och hälsning (Vale...), bugar, ut 
till höger, bugar mot publiken, tillbaka till egen 
plats (Connor sätter sig). 
 
Då Lindfors återvänder till sin plats förblir 
hon stående och Connor reser sig. Nynäs läser 
slutharang (Vobis, dominae illustrissimae… 
maximum decus est), hedersdoktorerna bugar 
och sätter sig. 
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Rad 1 Till filosofie doktorer 
promoveras 
 
Aittomaa, Sofia (absens) 
Alho, Tommi 
Czimbalmos, Mercédesz 
Engfelt, Olga 
Johansson, Eva 
Kallvik, Emma (absens) 
Karlsson, Linda 
Kjeldsen, Ann-Christina 
Louhimies, Robert 
Lukasik, Karolina 
Långstedt, Johnny 
McWilliams, Cathryn 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig, reser sig 
hela rad 1.  
 
Alho ... McWilliams går till vänteruta A. Nynäs 
läser inledande fras (Postremo ad vos... a me 
accipiatis), varefter Alho ... McWilliams kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen.  In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till höger, bugar mot publiken, går 
tillbaka till egna platser i rad 1, sätter sig.   
 
OBS! Alho ser till att promotor Nynäs stol 
lämnas tom.  
 
 

Rad 2 Niedling, Christian  
Pakkanen, Tom 
Saarela, Carina 
Sandell, Karin 
Slotte, Åsa 
Ventus, Daniel 
Wikström af Edholm, Klas 
Winberg, Oscar (absens) 
 

Efter att McWilliams promoverats reser sig hela 
rad 2. Niedling ... Wikström af Edholm går till 
vänteruta A. De övriga, Antfolk... Westerlund, 
flyttar sig samtidig till ändan av raden och sätter 
sig.  
 
Niedling ... Wikström af Edholm kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen. In från vänster, 
mottar insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut 
till höger, bugar mot publiken, sedan till rad 2, 
sätter sig.  
 
Då Wikström af Edholm (och Winberg, absens) 
promoverats och återvänder till rad 2 säger 
Nynäs gemensamt åt filosofie doktorerna: 
Valete, praeclarissimi doctores.  
 

Rad 2 Till psykologie doktorer 

promoveras 

 

Antfolk, Jan 

Kaskikallio, Alar 

Waris, Otto 

Westerlund, Minja 

Efter Nynäs Valete-hälsning till filosofie 
doktorerna, reser sig hela rad 2. Antfolk... 
Westerlund går till vänteruta A. De övriga 
redan promoverade Niedling... Wikström af 
Edholm, flyttar sig samtidig till ändan av raden 
och sätter sig på sina ursprungliga platser.   
 
Nynäs läser inledande fras för psykologie 
doktorerna (Postremo ad vos...). Antfolk... 
Westerlund kallas i alfabetisk ordning till 
talarstolen. In från vänster, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, sedan till rad 2 till egna platser, sätter 
sig. 
 
Då Westerlund promoverats och återvänder till 
rad 2 säger Nynäs gemensamt åt psykologie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores.  
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Rad 1–2  Då Westerlund återvänt till sin plats förblir 
hon stående vid sin stol och ALLA 
nypromoverade filosofie och psykologie 
doktorer (rad 1–2) reser sig.  Nynäs läser 
slutharang (Munus meum... praeclarissimi 
doctores). Promovenderna bugar och sätter sig. 
 
Nynäs läser ännu avslutande fras (Vosque 
omnes... Dixi.), bugar för publiken och återvänder 
till sin egen plats. 

 
 
 
 
 

Promotor Ingvar Dahlbacka 
Dahlbacka till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Domine Cancellarie...) och tar på sin 
hatt; teologie doktorer i publiken gör lika. 

Hedersdoktor 
(vänster) 

Till teologie hedersdoktor 
promoveras 
 
Lindmark, Daniel 
 

Dahlbacka talar till Lindmark (Nunc te, cuius 
nomen... doctoris theologiae), och kallar 
Lindmark till talarstolen: in från vänster, mottar 
insignierna (Salve! Accipe pileum... honoris 
causa), de bugar, Lindmark ut till höger, bugar 
mot publiken, tillbaka till egen plats, sätter sig.  
 

Rad 3 Till teologie doktorer 
promoveras 
 
Ahlvik-Harju, Carolin 
Audas, Emma 
Edlund, Caroline 
Envall, Carola (absens) 
Green, Stefan 
Hellsten, Laura 
Jern, Brita 
Koij, Sabina 
Riuttala, Johannes 
Wallerstein, Karl-Henrik 
(absens) 
Wihlborg, Daniel 

Efter att Dahlbacka har promoverat 
hedersdoktor Lindmark, reser sig hela rad 3.  
Ahlvik-Harju ... Wihlborg går till vänteruta A.  
 
Dahlbacka läser inledande fras (Eadem 
auctoritate eodemque... insignia Doctoris 
Theologiae), varefter Ahlvik-Harju ... Wihlborg 
kallas i alfabetisk ordning till talarstolen. In från 
vänster, mottar insignierna (Salve. Accipe 
pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, går sedan till rad 3 och sätter sig på 
egen plats.   
 
Då Wihlborg promoverats och går till rad 3 
säger Dahlbacka gemensamt åt teologie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores.  
 
Då Wihlborg kommer till rad 3 förblir han 
stående vid stolen och ALLA nypromoverade 
teologie doktorer i rad 3 reser sig.  Dahlbacka 
läser slutharang (Doctores Theologiae 
praestantissimi... Dixi). Promovenderna bugar 
och sätter sig.  
 
Dahlbacka bugar för publiken och går till sin 
ursprungliga plats i rad 3. 
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Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

 
 
 
 
 
 

Promotor Ria Heilä-Ylikallio 

Heilä-Ylikallio till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Ria Heilä-Ylikallio...) och tar på 
sig hatten. Pedagogie doktorer, filosofie och 
politices doktorer (FPV) och doktorer i 
hälsovetenskaper i publiken gör lika. 

Hedersdoktor 
(vänster) 

Till pedagogie 
hedersdoktorer 
promoveras 
 
 
Cummins, James 
Masschelein, Jan 
Meyer, Hilbert 
 

Heilä-Ylikallio läser inledande fras till 
hedersdoktorerna (Ad vos, viri doctissimi... a me 
accipiatis). Cummins, Masschelein och Meyer 
kallas i tur och ordning till talarstolen.  In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...) och 
hälsning (Vale...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, tillbaka till egen plats, sätter sig. 
 
Då Meyer återvänder till sin plats förblir han 
stående och Cummins och Masschelein reser 
sig. Heilä-Ylikallio läser slutharang (Vobis, viri 
illustrissimi… maximum decus est), 
hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 

Rad 4 Till pedagogie doktorer 
promoveras 
 
Hannus-Gullmets, Britta 
Hellstrand, Heidi 
Jusslin, Sofia 
Mård, Nina 
Smeds-Nylund, Ann-Sofie 
Ståhl, Matilda 
Widlund, Anna 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 4 och Hannus-Gullmets ... Widlund 
går till vänteruta A.  De övriga, Baltzer... 
Banyanga, flyttar sig samtidig till ändan av 
raden och sätter sig.  
 
Heilä-Ylikallio läser inledande fras (Deinde ad 
vos... insignia dignitatis accipiatis), varefter 
Hannus-Gullmets ... Widlund kallas i alfabetisk 
ordning till talarstolen. In från vänster, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till höger, 
bugar mot publiken, går sedan till rad 4 och 
sätter sig.   
 
Då Widlund promoverats och återvänder till rad 
4 säger Heilä-Ylikallio gemensamt åt pedagogie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores. 

Rad 4–5 Till filosofie doktorer 
promoveras 
 
Baltzer, Charlotte 
Banyanga, Jean 
Koljonen, Tuula 
Nordmyr, Johanna  

Efter Heilä-Ylikallios Valete-hälsning till 
pedagogie doktorerna, reser sig raderna 4–5 
och Baltzer ... Nordmyr går till vänteruta A. 
 
I rad 4 flyttar sig Hannus-Gullmets ... Widlund 
till sina ursprungliga platser.  OBS! Hannus-
Gullmets ser till att promotor Heilä-Ylikallios 
stol lämnas tom. 
 
I rad 5 flyttar sig Koskinen... Näsman till ändan 
av raden och sätter sig.  
 
Heilä-Ylikallio läser inledande fras (Nunc ad vos... 
insignia dignitatis accipiatis), varefter Baltzer ... 
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Nordmyr kallas i alfabetisk ordning till 
talarstolen.  In från vänster, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, går sedan till rad 4 (Baltzer och 
Banyanga, ursprungliga platser) och rad 5 
(Koljonen och Nordmyr), sätter sig.  
 
Då Nordmyr promoverats och går till sin rad 
säger Heilä-Ylikallio gemensamt åt filosofie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores.  
 

Rad 5 Till doktorer i 
hälsovetenskaper 
promoveras 
 
Koskinen, Monika 
Olsio-Tuisku, Anna-Greta 
Östman, Lillemor  

Då Nordmyr kommer tillbaka reser sig hela 
rad 5 och Koskinen ... Östman går till 
vänteruta A, medan Bodman... Näsman flyttar 
sig till ändan av raden och sätter sig.  
 
Heilä-Ylikallio läser inledande fras åt doktorerna 
i hälsovetenskaper (Item ad vos... a me 
accipiatis), varefter Koskinen ... Östman kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen.  In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till höger, bugar mot publiken, går 
sedan till rad 5 och sätter sig.  
 
Då Östman promoverats och går till sin rad 
säger Heilä-Ylikallio gemensamt åt doktorerna i 
hälsovetenskaper: Valete, praeclarissimi 
doctores.  

Rad 5 Till politices doktorer 
promoveras 
 
Bodman, Ghita 
Härtull, Camilla 
Hästbacka, Elisabeth 
Makinde, Olusegun 
Nyby, Josefine 
Näsman, Marina 
 

Då Östman kommer tillbaka till rad 5 reser sig 
hela raden och Bodman... Näsman går till 
vänteruta A, medan de redan promoverade 
Koljonen ... Östman flyttar sig fram i raden till 
sina ursprungliga platser och sätter sig.  
 
Heilä-Ylikallio läser inledande fras för politices 
doktorerna (Deinde ad vos... insignia dignitatis 
accipiatis), varefter Bodman ... Näsman kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen.  In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till höger, bugar mot publiken, går 
sedan till egen plats i rad 5 och sätter sig.  
 
Då Näsman promoverats och går till sin plats 
säger Heilä-Ylikallio gemensamt åt politices 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores.  
 

Rad 4–5  Då Näsman återvänt till sin plats förblir hon 
stående vid sin stol och ALLA nypromoverade 
pedagogie doktorer, filosofie doktorer, 
doktorer i hälsovetenskaper och politices 
doktorer (rad 4–5) reser sig.  Heilä-Ylikallio 
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läser slutharang (Munus meum... praeclarissimi 
doctores). Promovenderna bugar och sätter sig. 
 
Heilä-Ylikallio läser ännu avslutande fras 
(Vosque omnes... Dixi.), bugar för publiken och 
återvänder till sin egen plats.  

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi 

 
 

Promotor Carsten Anckar 

Anckar till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Carsten Anckar...) och tar på sig 
hatten. Politices doktorer (FSE) och ekonomie 
doktorer i publiken gör lika. 

Jubeldoktor 
(höger) 

Till jubeldoktorer 
promoveras 
 
 
Anckar, Dag (absens) 
Lindström, Caj-Gunnar 
Roslin, Bertil 
 

Jubeldoktorerna och alla i Konserthuset reser 
sig.  Anckar läser inledande fras (Ad vobis, me 
converto... a me accipiatis).  
 
Jubeldoktor Anckar promoveras absens. 
 
Lindström och Roslin kallas i tur och ordning till 
talarstolen, in från höger. Mottar insignierna 
(Accipe pileum...) samt promotors hälsning (Vale, 
illusstrissime doctor semisaecularis). Promotor 
och jubeldoktor bugar mot varandra.  
Jubeldoktor går ut från talarstolen till vänster, 
ställer sig framför publiken och bugar, tillbaka 
till egen plats, förblir stående vid sin stol. 
 
Då Roslin har återvänt till sin plats, läser Anckar 
slutharang (Illustrisimi doctores semisaecularis... 
gratulari) varefter han ger ett tecken att alla i 
Konserthuset får sätta sig.  

Hedersdoktor 
(höger) 

Till politices hedersdoktorer 
promoveras 
 
Fishkin, James S. 
Nowak, Manfred 
Simons, Maarten 
 

Anckar läser inledande fras till politices 
hedersdoktorerna (Ad vos, viri doctissimi... a me 
accipiatis).  
 
Fishkin, Nowak och Simons kallas i tur och 
ordning till talarstolen. In från höger, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), och hälsning 
(Vale...), bugar, ut till vänster, bugar mot 
publiken, tillbaka till egen plats, sätter sig. 

 Till ekonomie hedersdoktor 
promoveras 
 
Kickul, Jill 
 

Anckar läser inledande fras till ekonomie 
hedersdoktorn (Ad te, domina doctissima... a me 
accipias) och kallar Kickul till talarstolen: in från 
höger, mottar insignierna (Accipe pileum...), och 
hälsning (Vale...), bugar, ut till vänster, bugar mot 
publiken.  
 
Då Kickul återvänder till sin plats förblir hon 
stående och Fishkin, Nowak och Simons reser 
sig.  Anckar läser sin hälsning till 
hedersdoktorerna (Vobis, domina illustrissima et 



  Version 17.5.2022 

7 
 

viri illustrissimi... maximum decus est), 
hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 

Rad 6 Till politices doktorer 
promoveras 
 
Henriksson, Linnéa 
Karv, Thomas 
Malmberg, Fredrik 
Ojaranta, Anu 
Strandberg, Kim 
Tana, Jonas 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 6. Henriksson ... Tana går till 
vänteruta B, medan Allmér ... Storgård flyttar 
sig till ändan av raden och sätter sig.    
 
Anckar läser inledande fras (Nunc ad vos... 
insignia dignitatis accipienda), varefter 
Henriksson ... Tana kallas i alfabetisk ordning till 
talarstolen. In från höger, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), bugar, ut till vänster, bugar 
mot publiken, går sedan till rad 6 och sätter sig.   
 
Då Tana promoverats och går till sin rad säger 
Anckar gemensamt åt politices doktorerna: 
Valete, praeclarissimi doctores.  

Rad 6 Till ekonomie doktorer 
promoveras 
 
Allmér, Hans 
Linderyd, Andreas 
Lindström, Johanna 
Romberg, Anna 
 

Då Tana återvänder reser sig hela rad 6, och 
Allmér ... Romberg går till vänteruta B medan 
Storgård ... Tana flyttar sig till ändan av raden 
och sätter sig.  
 
Anckar läser inledande fras (Item ad vos... a me 
accipiatis), varefter Allmér ... Romberg kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen. In från höger, 
mottar insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut 
till vänster, bugar mot publiken, sedan till rad 6, 
sätter sig. 
 
Då Romberg promoverats och går till sin plats 
säger Anckar gemensamt åt ekonomie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores.  

Rad 6 Till filosofie doktor 
promoveras 
 
Storgård, Johan 
 

Då Romberg återvänder reser sig hela rad 6.  
Storgård går till vänteruta B, medan de redan 
promoverade Henriksson ... Romberg flyttar 
sig fram i raden till sina ursprungliga platser och 
sätter sig.  
 
OBS! Henriksson ser till att Anckars stol lämnas 
tom.  
 
Anckar läser inledande fras för Storgård (Deinde 
ad te... insignia dignitatis accipias), varefter 
Storgård kallas till talarstolen: in från höger, 
mottar insignierna (Accipe pileum...) och hälsning 
(Vale, praeclarissime doctor ). De bugar, varefter 

Storgård går ut till vänster, bugar mot publiken.  
 
Då Storgård återvänder till sin egen plats 
förblir han stående och ALLA nypromoverade 
politices doktorer och ekonomie doktorer 
(rad 6) reser sig.   Anckar läser slutharang 
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(Munus meum peregi... praeclarissimi doctores). 
Promovenderna bugar och sätter sig.  
Anckar läser ännu avslutande fras (Vosque 
omnes... Dixi.), bugar för publiken och återvänder 
till sin egen plats. 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

 
 
 

Promotor Mark S. Johnson 

Johnson till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Mark Johnson...) och tar på sig 
hatten. Filosofie doktorer (nat.vet., bio.vet.) i 
publiken gör lika.  

Jubeldoktor 
(höger) 

Till jubeldoktor 
promoveras 
 
Vauramo, Erkki 
(absens) 
 

Jubeldoktor Vauramo promoveras absens. 
Promotor Johnson ger ett tecken att alla i 
Konserthuset ska resa sig.   
 
Johnson läser promoveringsfras till Vauramo (Ad 
te me converto,... a me accipias), samt avslutande 
hälsning (Illustrissime doctor…. Semisaecularis 
gratulari), varefter han ger ett tecken att alla i 
Konserthuset får sätta sig.  
 

Hedersdoktor 
(höger) 

Till filosofie hedersdoktorer 
promoveras 
 
Boccaccini, Aldo R. 
Murata, Michio 

Johnson läser inledande fras till hedersdoktorer 
(Ad vos, viri doctissimi...  a me accipiatis).  
 
Boccaccini och Murata kallas i tur och ordning 
till talarstolen. In från höger, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), och hälsning (Vale...) bugar, ut 
till vänster, bugar mot publiken, tillbaka till egen 
plats (Boccaccini sätter sig). 
 
Då Murata återvänder till sin plats förblir 
han stående och Boccaccini reser sig.  Johnson 
läser sin hälsning till hedersdoktorerna (Vobis, 
viri illustrissimi... maximum decus est.), 
hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 
 

Rad 7 Till filosofie doktorer 
promoveras 
 
Agrawal, Nitin 
Arnkil, Henrika 
Arvani, Maedeh (absens) 
Engberg, Oskar 
Gullmets, Josef 
Liu, Chang 
Marchisella, Francesca 
Möuts, Anna 
Palacios Ortega, Juan 
Palojärvi, Neea 
Sandberg, Oskar 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 7. Agrawal ... Sandberg går till 
vänteruta B, promotor Johnson läser inledande 
fras (Postremo ad vos...  a me accipiatis).   
 
Agrawal ... Sandberg kallas sedan i alfabetisk 
ordning till talarstolen. In från höger, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till 
vänster, bugar mot publiken, går sedan till egen 
plats i rad 7, sätter sig.    
 
OBS! Agrawal ser till att promotor Johnsons stol 
lämnas tom.    
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Då Sandberg promoverats och går till sin plats 
säger Johnson gemensamt åt filosofie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores. 
 
Då Sandberg återvänder till sin plats förblir 
han stående och ALLA nypromoverade 
filosofie doktorer (rad 7) reser sig. Johnson 
läser slutharang (Munus meum peregi... 
praeclarissimi doctores!). Promovenderna bugar 
och sätter sig.  
 
Johnson läser ännu avslutande fras (Vosque 
omnes... Dixi.), bugar för publiken och återvänder 
till sin egen plats. 
 

 
 

Promotor Dmitry Murzin 

Murzin till talarstolen.  Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Dmitry Murzin ...) och tar på sig 
hatten.  Teknologie doktorer och filosofie 
doktorer (kemiteknik och datateknik) i publiken 
gör lika. 

Jubeldoktor 
(höger) 

Till jubeldoktorer 
promoveras 
 
Stenlund, Bengt 
 
Waller, Kurt 
(absens) 
 

Jubeldoktor Stenlund och alla i Konserthuset 
reser sig.  Murzin läser inledande fras till 
jubeldoktorerna (Ad vos me converto... a me 
accipiatis).  
 
Stenlund kallas till talarstolen (in från höger) och 
mottar insignierna (Accipe pileum...)  samt 
promotors hälsning (Vale, illusstrissime doctor 
semisaecularis). Promotor och jubeldoktor bugar 
mot varandra.  Stenlund går ut från talarstolen 
till vänster, ställer sig framför publiken och 
bugar, tillbaka till egen plats, förblir stående vid 
sin stol. 
 
Jubeldoktor Waller promoveras absens.   
 
Murzin läser slutharang (Illustrissimi doctores 
semisaecularis... gratulari) varefter han ger ett 
tecken att alla i Konserthuset får sätta sig.  
 

Hedersdoktor 
(höger) 

Till teknologie hedersdoktor 
promoveras 
 
Kopola, Nina 
 

Murzin läser inledande fras till hedersdoktorn 
(Ad te, domina doctissima...  a me accipias). 
Kopola kallas till talarstolen; in från höger, 
mottar insignier (Accipe pileum...), och hälsning 
(Vale...), bugar, ut till vänster, bugar mot 
publiken, tillbaka till egen plats.  
 
Då Kopola återvänder till sin plats förblir hon 
stående.  Murzin läser slutharang till 
hedersdoktorn (Te, domina doctissima... 
maximum decus est), Kopola bugar och sätter sig. 
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Rad 8–9 Till teknologie doktorer 
promoveras 
 
Byholm, Benjamin 
Freites, Adriana 
Jogi, Ramakrishna (absens) 
Kinnunen, Hanna 
Kronberg, Thomas 
Kulkov, Ignat 
Mikolajková-Alifov, Markéta 
(absens) 
Niemi, Jonne 
Norström, Anne 
Perez Nebreda, Andrea 
Perez Sena, Wander 
Robertsén, Fredrik 
Sundquist, Anna 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
raderna 8–9.  Rad 8 (Byholm ... Kulkov) går 
till vänteruta B, åtföljd av rad 9 (Niemi... 
Sundquist).  
 
Promotor Murzin läser inledande fras (Postremo 
ad vos...  a me accipiatis). Byholm ... Sundquist 
kallas i alfabetisk ordning till talarstolen. In från 
höger, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till vänster, bugar mot publiken, går 
sedan till egen plats i rad 8–9, sätter sig.    
 
OBS! Byholm ser till att Murzins stol lämnas 
tom.    
 
Då Sundquist promoverats och går till sin plats 
säger Murzin gemensamt åt teknologie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores. 
 
Då Sundquist återvänt till sin plats förblir hon 
stående och ALLA nypromoverade teknologie 
doktorer (rad 8–9) reser sig. Murzin läser 
slutharang (Munus meum peregi... praeclarissimi 
doctores!). Promovenderna bugar och sätter sig.  
 
Murzin läser ännu avslutande fras (Vosque 
omnes... Dixi.), bugar för publiken och återvänder 
till sin egen plats. 
 

 
Efter att alla promoverats, sjungs Vårt land. Alla ställer sig och stå och hattarna tas av, värjan i vänster 
hand. Också damerna tar av doktorshatten.  
 
Efter nationalsången sätts hatten på igen. Alla förblir stående och uttåget sker i samma ordning som 
intåget, dock så att de promoverade nu går först, i följande ordning: 
- jubeldoktorer och hedersdoktorer (parvis vänster-höger) 
- jubeldoktorer och hedersdoktorer (höger) 
- rad 1-9 (varje grupp leds av promotorn) 
 
Promovenderna åtföljs sedan av rektorerna och akademistaten.  
 
Gå inte för raskt! 
 


