Het Promotie Protocol
U en uw paranimfen worden 45 minuten voor aanvang van uw promotie verwacht in de promovenduskamer (1C21) Deze kamer bevindt zich op dezelfde verdieping als de aula, tegenover het auditorium. U kunt zich hier
eventueel omkleden; waardevolle spullen graag opbergen in de lockers.
Een medewerker van de audiovisuele dienst haalt u op in de promovenduskamer om het lekenpraatje met u te
testen in de aula/auditorium.
Hierna komt de Pedel om het protocol met u door te nemen.

1. 5 minuten voor aanvang van de promotie haalt de pedel u en de paranimfen op om naar de
promotiecommissie te gaan in de Forumzaal
2. kennismaken met commissie, daarna cortège vormen en richting aula. Volgorde: Pedel, commissie,
promovendus en paranimfen
3. Rector opent de zitting en vraagt alle aanwezigen te gaan zitten; alleen de promovendus staat achter het
katheder
4. Rector vraagt of u een korte uiteenzetting wilt geven over uw onderzoek; lekenpraatje maximaal 10 minuten
5. Rector vraagt of u gereed bent om uw proefschrift te verdedigen; u leest de promotieformule voor
6. er worden vragen gesteld over uw proefschrift; u begint uw antwoord met hooggeleerde of zeergeleerde
opponent
7. pedel komt binnen, loopt naar voren door het gangpad en zegt: HORA EST!; u leest de tweede formule voor
8. Rector sluit dit gedeelte van de promotie af en het cortège verlaat de aula. Volgorde als eerder.
9. Besloten vergadering in de Forumzaal. Pedel, promovendus en paranimfen wachten buiten
10. promovenus en paranimfen worden binnengeroepen om te horen of de graad doctor verleend zal gaan worden
11. Cortège terug richting aula in dezelfde volgorde. U staat met paranimfen naast elkaar voor het katheder
12. overhandiging bul en laudatio. Rector sluit af
13. cortège verlaat de aula. Volgorde: Pedel, promovendus en evt partner, paranimfen, commissie en tenslotte de
gasten.
14. receptie of felicitaties – slechts de commissieleden- bij het standbeeld van Abraham Kuyper

Checklist








titelpagina ter goedkeuring naar pedel@vu.nl
samenvatting toevoegen aan proefschrift
proefschrift uploaden (Prom-ID zie digitale instructie)
stuur licentieovereenkomst naar VU-DARE (vragen? 020-5985250)
bestelformulier faciliteiten 4 weken voor de verdediging opsturen
5 proefschriften 5 weken vóór promotiedatum inleveren bij pedel

