Promotie protocol

Protocol van een openbare vergadering van het college voor promoties
van de Protestantse Theologische Universiteit, ter gelegenheid van een
promotie

1.

De cortège heeft als volgorde:
1.

pedel

2.

rector

3.

hoogleraren (voorop de emeriti-hoogleraren, dan de promotor,
eventueel
uitgenodigde
gast-hoogleraren,
dan
de
overige
hoogleraren)

4.

de promovendus en de paranimfen

2.

De hoogleraren nemen hun plaatsen achter de stoelen in, de rector in het
midden. Allen blijven staan tot na het uitspreken van het academie-gebed.

3.

De rector en de mannelijke hoogleraren zetten de baret af. Vrouwelijke
hoogleraren houden baret op. De rector spreekt als volgt:
Ik open deze openbare zitting van het college voor promoties van de
Protestantse Theologische Universiteit met gebed:
Barmhartige God,
bekleed met wijsheid en luister,
bron van vreugde en licht,
wij bidden u:
schenk ons wijsheid en inzicht,
door Jezus Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis
verborgen liggen.
Amen.
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4.

De rector zet de baret op en spreekt:
Het college voor promoties stelt u,.............. in de gelegenheid uw proefschrift
met de daaraan toegevoegde stellingen in het openbaar te verdedigen. Ik geef
het woord aan de eerste opponent, de hoogleraar ….

5.

De opponenten spreken de promovendus aan met ‘geachte promovendus/
promovenda’. De opponenten worden aangesproken als: ‘geachte
opponens’, ‘zeergeleerde opponens’ of ‘hooggeleerde opponens’.

6

Drie kwartier na de opening van de zitting komt de pedel binnen en zegt:
hora est

7.

De rector zegt: het college voor promoties heeft uw verdediging
gehoord en trekt zich terug om te beraadslagen. De zitting wordt
geschorst.

8.

Het cortège verlaat de ruimte in de onder 1. genoemde volgorde.

9.

Het college houdt beraad in de examenkamer. De bul wordt ondertekend
door rector en promotor.

10.

De cortège begeeft zich opnieuw -in de bekende volgorde- naar de
vergaderruimte. De pedel draagt de bul.

11.

De hoogleraren nemen plaats achter de tafel en gaan zitten; de promovendus en de paranimfen stellen zich op voor de tafel.

12.

De rector spreekt:
De zitting wordt voortgezet. Mevrouw de promovenda / Mijnheer de
promovendus, het college voor promoties heeft kennis genomen van uw
proefschrift en heeft uw verdediging daarvan gehoord. Het college heeft
besloten u het doctoraat in de godgeleerdheid toe te kennen (eventueel: onder
toevoeging van het judicium ‘cum laude’). Ik verzoek nu de promotor, .............. ,
u op de gebruikelijke wijze met die waardigheid te bekleden.
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13.

De promotor gaat staan. De promovendus en de paranimfen stellen zich
op tegenover de promotor. De promotor leest het promotieformulier en
overhandigt de bul. En spreekt daarna een laudatio uit.

Uit kracht van de bevoegdheid, ons bij de wet toegekend, en volgens het besluit
van de promotiecommissie, hier tegenwoordig, verklaar ik bij deze u, ……… , te
bevorderen tot doctor in de godgeleerdheid, met alle daaraan door wet en
gewoonte verbonden rechten en plichten jegens wetenschap, kerk en
samenleving.
Ten bewijze hiervan overhandig ik u het diploma, door rector en
promotor ondertekend en van het grootzegel der Universiteit
voorzien.

14.

De rector feliciteert de gepromoveerde namens het College;
Zeergeleerde Vrouwe / Heer, ook uit naam van het college voor
promoties wens ik u geluk met de verworven waardigheid.

15.

De rector zet zijn baret af en spreekt:
Ik wil thans deze zitting besluiten met de lofzegging. Ik verzoek u
te gaan staan.

De almachtige God, door wiens licht wij licht zien, zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid, door Jezus Christus. Amen.
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