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Promotionen 28 januari 2022 
 
Detta meddelande vänder sig dels till de som nyligen har disputerat eller 
slutfört sin forskarutbildning och dels till de som räknar med att bli klara 
med sin forskarutbildning under innevarande termin. 
 
Vad är promotionen? 
 
Den är en högtidlighet som fakulteterna vid Uppsala universitet 
gemensamt anordnar. Därvid hyllas jubeldoktorerna, alltså de som för 
femtio år sedan promoverades, (endast vid vårpromotionen), och hälsas 
hedersdoktorerna välkomna i universitetets forskningsgemenskap 
(endast vinterpromotionen). För doktorerna efter avlagda prov blir 
promotionen en högtidlig avslutning på den egentliga utbildningstiden. 
 
Att låta sig promoveras och att delta i promotionshögtidligheterna är 
frivilligt. 
 
Promotionen består av följande tre delar: 
 
a) Kransbindningsfesten (obligatorisk närvaro) 
 Torsdagen den 27 januari 2022 
 Tid: 19.00-ca. 22.00 
 Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3 
 Klädsel: Valfri 
 Avgift: Ingen 

Kransbindningsfesten utgör generalrepetition för promotionen.  
 
b) Promotionsakten (obligatorisk närvaro) 
 Fredagen den 28 januari 2022  
 Tid: 11.45-ca. 15.00 
 Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3 

Klädsel: Högtidsdräkt (frack med svart väst/ fotsid 
aftonklänning med ärm, jacka eller sjal). 

 Avgifter: Ingen.  
  

 
 
PROMOTIONSKONTORET 
 
Kommunikationsavdelningen/ 
Communications Division 
 
Box 256 
SE-751 05 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
Biskopsgatan 3 
Uppsala 
 
Mobil/Cellphone: 
072-999 9260 
+46 72 999 9260 
 
doktorspromotion@uadm.uu.se 
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c) Promotionsmiddagen 
 Fredagen den 28 januari 2022  
 Tid: 18.00 
 Plats: Rikssalen, Uppsala slott, Ingång H0 

Klädsel: Högtidsdräkt (frack med vit väst/aftonklänning eller 
motsvarande). 

 Avgift: 400kr för promovenden och 850 kr per gäst. 
Givetvis är promotionsmiddagen frivillig för den som har deltagit 
i promotionsakten. 

 
Observera noga! Till var och en som har anmält sig att närvara vid 
promotionen via webbanmälan kommer – i slutet av november – 
detaljerad information om anmälan till middagen, samt biljett-
beställningar till promotionsakten med mera att skickas ut till er. 
 
Vem är berättigad att bli promoverad? 
 
Du måste uppfylla nedanstående två krav: 
 
1. Du skall före den 1 november 2021 med godkänt resultat ha 

fullgjort alla de "läskurser" och andra motsvarande prestationer 
som krävs för doktorsexamen. Du måste noga observera detta; 
ingen dispens kan ges från detta krav. 

 
2. Du skall självklart ha disputerat med godkänt resultat vid Uppsala 

universitet senast onsdagen den 26 januari 2022, (27 och 28 
januari är spärrade för alla disputationer). Eftersom 
formaliteterna då det gäller att ta ut doktorsexamen kan kräva viss 
tid, har Rektor beslutat medge att promotion får ske utan att 
vederbörande behöver visa upp examensbevis. 

 
Observera att du med din anmälan ansvarar för att båda kraven ovan är 
uppfyllda samt för att du är berättigad att promoveras i den fakultet du 
har uppgivit. 
 
Det skall också observeras att det diplom som du kommer att få vid 
promotionen inte ersätter det examensbevis som utfärdas av 
examensenheten. 
 
Hur anmäler jag mig? 
 
Du anmäler dig direkt via följande webbformulär:  
www.uu.se/doktorspromotion 
 
Sista anmälningsdag: 1 november 2021, kl. 24.00 
Sista dag för avanmälan: 25 november 2021, kl. 24.00 
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Avanmälan efter den 25 november medför att du krävs på en 
avbeställningsavgift (2000 kronor) för att täcka kostnader för de åtgärder 
universitetet vidtagit med anledning av din promotions-anmälan.  
 
Om du kan styrka synnerliga skäl (t ex egen eller nära anhörigs sjukdom) 
tas ingen avgift ut även om avanmälan görs efter den 25 november. Inte 
heller om du underkänns i disputationen. 
 
Om du tvingas göra en avanmälan står det dig givetvis fritt att i vanlig 
ordning låta dig promoveras vid ett kommande tillfälle. Möjligheten att 
låta sig promoveras finns kvar upp till tre år efter det att du disputerat. 
Till följd av pandemin har denna gräns förlängts. 
 
Promotion absens (ej närvarande) 
Som promovend har du till följd av pandemin möjlighet att låta dig 
promoveras absens (ej närvarande). Du kommer i samband med andra 
anmälan som skickas ut av promotionskontoret kunna välja om du vill 
delta i ceremonin på plats eller vara absens. Väljer du att bli promoverad 
absens betyder det att du inte deltar fysiskt i ceremonin eller har 
möjlighet att delta i den efterföljande promotionsbanketten på Uppsala 
slott. Ditt diplom kommer att skickas till dig efter ceremonin till den 
adress du uppgav i samband med anmälan. 
 
Har du frågor? 
 
Har du frågor gällande promotionen tveka inte att höra av dig. 
 
E-post: doktorspromotion@uadm.uu.se 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Promotionskontoret 


