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Till  
Promovendi vid SLU 
 

Promotionshögtid vid SLU 2022 

Årets doktorspromotion vid SLU kommer att äga rum lördagen den 8 oktober i 
aulan, Undervisningshuset, Ultuna. Vid denna akademiska högtid promoveras 
doktorer efter avlagda prov (promovendi), hedersdoktorer och jubeldoktorer. 
Hedersdoktorer utses av fakulteterna. Jubeldoktorer är de som promoverades för 50 
år sedan. Efter ceremonin i aulan inbjuds till middag på Uppsala slott.  

Till denna högtid ges en promotionsskrift ut. Den ska bl a innehålla förord av 
rektor och dekaner, texter om hedersdoktorer och jubeldoktorer samt uppgifter om 
promovendi. 

Promovendi 
Promovendi är alla som sedan föregående promotionstillfälle (oktober 2019) har 
disputerat och tagit ut eller kommer att ta ut doktorsexamen senast den 31 augusti 
2022. I år inbjuds således alla som disputerat under de senaste tre åren. 

Om du önskar promoveras i år ber vi dig fylla i begärda uppgifter i 
anmälningsformuläret www.slu.se/promovendi2022 senast den 5 juni.  

Om du inte svarar på den angivna länken kommer du per automatik att försvinna ur 
vårt register. Om du önskar promoveras vid ett senare tillfälle är det därför viktigt 
att du går in på länken och anger detta. Observera att du måste fylla i formuläret 
även om du ännu inte disputerat men kommer att göra det och önskar promoveras i 
år. 

Ovanstående gäller även dig som fått förfrågan tidigare men av olika skäl valt att 
vänta med att promoveras. 

Möjlighet att promoveras absens 
Eftersom det har varit ett uppehåll med doktorspromotioner under två år är vi 
medvetna om att alla inte har möjlighet att resa till Uppsala för att delta. I år 
erbjuds därför möjligheten att promoveras absens. Med absens menas att du 
promoveras utan att vara fysiskt på plats - ditt namn nämns i ceremonin och 
diplomet sänds till dig efteråt. Observera att du ändå måste anmäla dig på angiven 
länk och du väljer då alternativet ”Jag önskar promoveras absens”. Möjligheten att 
promoveras absens kommer endast att tillämpas vid doktorspromotionen 2022. 

http://www.slu.se/promovendi2022
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Kostnader i samband med promotionen 
Resekostnader - SLU står för dina resekostnader inom Sverige från hemorten till 
Uppsala i samband med högtiden. Dock ersätter inte SLU kostnader för din gäst. 
Är du bosatt utomlands får du själv stå för resekostnaden till Sverige.  

Middag - Till middagen på Uppsala slott bjuds du tillsammans med en gäst utan 
kostnad. För ev. extra gäster får du betala subventionerad kuvertkostnad (950kr). 
Möjligheten att ta med extra gäster är begränsad och platstillgång kommer att 
meddelas i slutet av augusti. 

Logi, klädsel mm - Du får själv stå för hotellrum, kostnad för hatt eller lagerkrans 
samt inköp av ring om du önskar köpa en sådan. Klädseln vid promotionshögtiden 
är högtidsdräkt, d v s frack med vit väst/långklänning. Alla kostnader i samband 
med inköp eller hyra av sådan står du för själv. Det går även bra att bära folkdräkt.  

Insignier (symboler) 
Insignier är de hederstecken med symbolisk innebörd som förekommer i samband 
med promotionen. En del av dem har för länge sedan försvunnit. Det gäller till 
exempel boken och värjan. Kvar finns följande: hatten, lagerkransen, ringen och 
diplomet. Alla insignier utom ringen är obligatoriska för promovendi, så för den 
som tvekar att delta i promotionshögtiden på grund av den kostnad anskaffandet av 
hatt medför, kan med fördel låna en passande sådan av någon kollega. Diplomet 
erhålls utan kostnad. 

Doktorsringen – (ej obligatorisk) införskaffas på egen hand av den som så önskar. 
Inga ringar överlämnas vid promotionshögtiden. Doktorsring kan beställas hos 
exempelvis följande guldsmeder: 

Rolf Guldsmed AB 
Celsiushuset, Svartbäcksgatan 7, Uppsala, Tel: 018-15 05 90 
Kostnad: Från ca 7 000kr beroende på ring och storlek 

Guldsmed Stefan Carlsson  
Vretgränd 6A, Uppsala, 018-12 57 08 
Kostnad: Från ca 7 000kr beroende på ring och storlek 

Guldsmedjan i Umeå AB 
Renmarkstorget 6, Umeå, Tel: 090-12 80 30 
Kostnad: Från ca 7 000kr beroende på ring och storlek 

Doktorshatten - är obligatorisk vid ceremonin för alla doktorsgrader utom 
filosofie doktor som bär lagerkrans (se nedan). Således skall du bära hatt om du är 
agronomie, veterinärmedicine, skoglig eller teknologie doktor. Hatt kan köpas 
ny eller lånas från kollega. Observera att hatten måste ha rätt märke! Se SLU:s 
hattmärken här. 
Om du har en ärvd hatt men behöver byta till korrekt märke beställs detta via 
guldsmed Stefan Carlsson, se kontaktuppgifter ovan. Kontakta guldsmeden snarast 
för prisuppgift och leveranstid. SLU har ett fåtal hattar för uthyrning, främst för de 
som på inget annat sätt har möjlighet att få tag på en hatt (kontakta 
ceremonimästaren, ceremonier@slu.se). 

https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/om-slu/akad-hogt/hattmarken-slu.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/om-slu/akad-hogt/hattmarken-slu.pdf
mailto:ceremonier@slu.se
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Kontrollera i god tid om du innehar en doktorsgrad som innebär att du skall bära 
hatt. Tillverkningen av nya doktorshattar är ett hantverk och måste därför beställas 
i god tid. Det finns endast två leverantörer av doktorshattar. Vänligen notera att det 
är olika datum för sista beställning hos leverantörerna!  

• Bergmans konfektion 
Drottninggatan 4, Uppsala, Tel: 018-13 06 63,  
mail: info@bergmanskonfektion.se.  
Sista beställningsdag för hatt via Bergmans är den 15 augusti. 
Ring eller maila för måttagning och beställning. 

• Hattmakarna (Lisa Franzéns Modist och Hattmakeri) 
V. Skansg. 1B, Göteborg, Tel: 031-711 89 59. 
OBS! Sista beställningsdag för hatt via Hattmakarna är redan den 5 juni. 
Se www.hattmakarna.se för mer information angående beställning och 
måttagning. 

Lagerkrans - bärs endast av filosofie doktorer (styrs av vilken grundexamen du 
har). Lagerkransarna beställs gemensamt av Akademiintendenturen och det är 
därför viktigt att du uppger ditt huvudmått via anmälningsformuläret om du är 
filosofie doktor. Kostnaden för lagerkransen är 950kr (debiteras via faktura). 

Information angående anmälan 
Observera att detta är steg 1 av 2 i anmälningsprocessen till årets 
doktorspromotion. Om du på angiven länk, www.slu.se/promovendi2022, svarar att 
du önskar promoveras i år kommer du att få ett brev med ytterligare information 
samt en inbjudan med anmälningslänk för steg 2 i slutet av juni. Det är i samband 
med steg 2 i anmälningsförfarandet som du anmäler dig och eventuell gäst till 
middagen samt har möjlighet att ange önskemål om extra gäster och placering vid 
middagen etc. Vänligen notera att utskicket i juni görs både per post (till den 
postadress du anger i formuläret) och per e-post. Önskar du promoveras i år 
måste du alltså anmäla dig i både steg 1 och i steg 2. 

Om du väljer att delta i årets doktorspromotion ber vi dig att redan nu boka in 
kvällen fredagen den 7 oktober från kl. 18.00 (obligatorisk generalrepetition) och 
lördagen den 8 oktober från kl. 15.00 (promotionshögtiden). 

För mer information om doktorspromotionen vänligen se www.slu.se/akademiskt.  

För frågor kontaktar du i första hand akademiintendenturen via e-post 
ceremonier@slu.se. Det går även bra att ringa administrativa servicekontoret på 
018-67 18 00 eller ta direktkontakt med Helena Pennlöv Smedberg 
(helena.pennlov.smedberg@slu.se) 018-67 15 42 eller Jenny Sälgeback 
(jenny.salgeback@slu.se) 018-67 10 74.  

Varmt välkommen att promoveras vid SLU! 

Med vänliga hälsningar, 

Jenny Sälgeback Helena Pennlöv Smedberg 
Ceremonimästare Bitr. ceremonimästare 
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