Informatie over de promotie voor leden van de promotiecommissie
Promotielocaties
De Universiteit van Amsterdam beschikt over twee promotielocaties:
- De Aula:
Het adres van de Aula (Oude Lutherse Kerk) is Singel 411.
- De Agnietenkapel:
Het adres van de Agnietenkapel is Oudezijds Voorburgwal 231.
Beide locaties bevinden zich in het centrum van Amsterdam en zijn lastig bereikbaar per auto.
Parkeren in de omgeving is vrijwel onmogelijk. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn die onder het
Muziektheater (Waterlooplein) of bij de Bijenkorf. Vandaaruit is het ongeveer 10 – 15 minuten lopen
naar beide locaties.
Met het openbaar vervoer is de Agnietenkapel te bereiken met metrolijn 52, halte Rokin. U kunt u
melden bij de portier. Er is een lift aanwezig.
De Aula bereikbaar met tramlijn 2 of 12 halte Spui, of metrolijn 52 halte Rokin. U wordt aan de
achterzijde van de Aula verwacht, Handboogstraat 6. Daar kunt u zich melden bij Bureau Pedel,
eerste deur rechts.
Kleding
Hoogleraren worden in toga verwacht. Wanneer men niet over een toga beschikt kan gebruik
gemaakt worden van een leentoga. In de Aula kunt u daarvoor bij de pedel terecht, in de
Agnietenkapel zijn leentoga’s, baretten en frontjes beschikbaar op de togazolder, die kunt u zelf
pakken.
Niet-hoogleraren worden in voor de gelegenheid passende kleding verwacht.
Tijdschema promotie
De promoties in de Aula beginnen om 11.00 of 13.00 uur. In de Agnietenkapel om 10.00, 12.00 of
14.00 uur (enkele keer om 16.00 uur). U kunt vanaf een half uur voor aanvang daar terecht. Als u
zelf een toga bezit raden we u aan die mee te nemen, beide locaties beschikken over een
togakamer met kastjes om waardevolle spullen op te bergen. Eventueel kunt u grotere spullen ook
bij de bewaakte garderobe afgeven.
De voorbespreking van de promotiecommissie begint ongeveer een kwartier voor aanvang van de
promotie. Bij de Aula in de Senaatskamer (bij binnenkomst meteen links), in de Agnietenkapel in de
Athenaeumkamer op de eerste verdieping. Tijdens de voorbespreking zal de voorzitter het protocol
van de promotieplechtigheid doornemen.
De promotiecommissie is niet aanwezig bij het lekenpraatje van de promovendus gedurende het
eerste kwartier van de promotieplechtigheid. De pedel brengt de commissie om kwart over de zaal
binnen, en vervolgens is er 45 minuten voor oppositie en verdediging. Na het “hora est” van de
pedel trekt de commissie zich terug voor (kort) beraad. Daarin wordt de leden gevraagd of zij bij hun
eerdere oordeel over het proefschrift blijven, vervolgens wordt de bul door iedereen ondertekend en
enkele papieren ingevuld. Na terugkomst van de commissie in de zaal wordt het doctoraat verleend,
de bul overhandigd, de laudatio uitgesproken en uiterlijk 90 minuten na aanvang van de promotie is
de plechtigheid afgelopen. Na afloop van de promotie is er direct gelegenheid tot feliciteren in de
aangrenzende receptieruimte, in veel gevallen vindt de receptie daar ook plaats, soms op een
andere locatie. Daarover zult u geïnformeerd zijn door de promovendus en/of paranimfen. De
receptie op de promotielocatie zelf duurt ongeveer 1 uur.

