Festpubliken bedes intaga sina platser kl. 11.45.
Applåder undanbedes under promotionsakten.
The audience should be seated 11.45.
No applause during the conferral.

Festprogram vid doktorspromotion

Programme at the Doctoral Conferral Ceremony

20.5.2022

#åapromotion22

#åaconferral22

Intåg
Entry

Akademistaten, gäster från universitet och högskolor
jämte promovenderna intågar i procession.
Alfred Anderssén (1887–1940):
Högtidsmarsch till Åbo Akademi (1938)
Arrangemang: Sauli Huhtala
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi

Musik
Music

Jean Sibelius (1865–1957): Jean Sibelius: Finlandia, op. 26
Florakören vid Åbo Akademi, Studentkören Brahe Djäknar
och Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi
Dirigent: Sauli Huhtala
Körinstudering: Ulf Långbacka

Hälsningstal

Address of Welcome

Professor Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi

Musik
Music

Jean Sibelius: Vid slottsporten, op.46
Sauli Huhtala: Por la Vida (till livet)
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi
Reetta-Liina Armio, violin

Promotors tal

Conferrer’s speach

Professor Mark S. Johnson

Promotionsakten
Conferral

Professor Peter Nynäs, promotor för humaniora, psykologi och logopedi
(fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), promoverar
2 jubeldoktorer (alla reser sig då jubeldoktorerna promoveras)
2 filosofie hedersdoktorer
20 filosofie doktorer
4 psykologie doktorer
Professor Ingvar Dahlbacka, promotor för teologi (fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi), promoverar
1 teologie hedersdoktor
11 teologie doktorer
Professor Ria Heilä-Ylikallio, promotor för pedagogik och
välfärdsstudier (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier),
promoverar
3 pedagogie hedersdoktorer
7 pedagogie doktorer
4 filosofie doktorer
3 doktorer i hälsovetenskaper
6 politices doktorer
Professor Carsten Anckar, promotor för samhällsvetenskaper
och ekonomi (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi),
promoverar
3 jubeldoktorer (alla reser sig då jubeldoktorerna promoveras)
3 politices hedersdoktorer
1 ekonomie hedersdoktor
6 politices doktorer
4 ekonomie doktorer
1 filosofie doktor
Professor Mark S. Johnson, promotor för naturvetenskaper (fakulteten
för naturvetenskaper och teknik), promoverar
1 jubeldoktor (alla reser sig då jubeldoktorn promoveras)
2 filosofie hedersdoktorer
11 filosofie doktorer
Professor Dmitry Murzin, promotor för teknik (fakulteten för
naturvetenskaper och teknik), promoverar
2 jubeldoktorer (alla reser sig då jubeldoktorerna promoveras)
1 teknologie hedersdoktor
13 teknologie doktorer

Vårt land

National anthem

Fredrik Pacius (1809–1891)
Text: J.L. Runeberg
Vårt land, vårt land, vårt fosterland!
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fäders jord.
Din blomning, sluten än i knopp,
skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp,
och högre klinga skall en gång
vår fosterländska sång.

Uttåg
Exit

De promoverade och akademistaten uttågar.
Joseph Haydn (1732–1809):
March for the Royal Society of Musicians

Procession
Procession

Härefter beger sig de nypromoverade och
akademistaten jämte gäster från universitet
och högskolor i procession till Åbo domkyrka.

Ekumenisk gudstjänst i Åbo domkyrka
Ecumenical Service in Turku Cathedral

