Praktische informatie voor de promotieplechtigheid
Pedelklas
Ongeveer twee weken voor uw promotie kunt u zich opgeven voor de pedelklas. Onder leiding van de pedel
krijgt u - al dan niet samen met uw paranimfen - instructie en advies over de plechtigheid op de locatie waar
u gaat promoveren.
De pedelklas in de Agnietenkapel vindt elke maandag plaats om 10:00 uur en de Engelstalige pedelklas om
11:30 uur. De pedelklas in de Aula is op afspraak op maandag of woensdag (u meldt zich dan bij Bureau
Pedel, Handboogstraat 6). U kunt telefonisch en per e-mail een afspraak maken via +31(0)20 525 2808 of
bureaupedel@uva.nl.
Wilt u bij de promotieplechtigheid gebruik maken van een audiovisuele presentatie, neem deze dan mee op
een USB-stick om te testen (een technicus is aanwezig). Apple-gebruikers dienen hun eigen Macbook mee te
nemen met een bijbehorende VGA-adapter.
Receptie
Na de plechtigheid kunt u uw gasten ontvangen met een hapje en een drankje in de Tetterode Bibliotheek
naast de Aula of in de receptieruimte van de Agnietenkapel. De receptie en de garderobe worden verzorgd
door cateraar Cormet. Let op: Het College van Bestuur stelt het gebruik van de bewaakte garderobe verplicht,
dus ook als u geen receptie wenst te geven, worden de kosten voor het gebruik van de garderobe in rekening
gebracht.
Voor verdere informatie en de antwoordformulieren kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen
met dhr. Rafael Bletterman op +31 (0)20 525 2709 of catering249@cormet.nl

Perszaken
Enkele weken voor uw promotie ontvangt u een e-mail van UvA Persvoorlichting met enkele vragen. Dit in
verband met publicatie op de UvA-website en eventuele persaandacht.
Proefschrift laten drukken
Voorafgaand aan de promotie kunt u bij Amsterdam University Press (AUP) elk gewenst aantal exemplaren
van uw proefschrift bestellen. Het is ook mogelijk uw proefschrift te laten redigeren en opmaken.
Zie voor meer informatie de website van AUP: http://nl.aup.nl/nl/service/proefschriften.
Lunch/diner/feest
Wilt u uw promotie afsluiten met een lunch, diner of feest? De Amsterdamse Academische Club biedt volop
mogelijkheden. Zie hiervoor de website: http://aac.uva.nl.

