PROTOCOL ORATIES UNIVERSITEIT LEIDEN
PER 18 FEBRUARI 2022
1.

Oraties vinden plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, op de datum en het
tijdstip dat eerder was afgestemd met Bureau Pedel.

2.

De gebruikelijke kledingvoorschriften zijn van kracht.

3.

De oratie is openbaar te volgen via een livestream op de website van de Universiteit Leiden
(https:// www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-oratie-of-afscheidscollege).

4.

Op de dag van de oratie wordt de orator met eventuele familieleden omstreeks 15.30 uur
ontvangen in de Docentenkamer van in het Academiegebouw, direct naast het Groot
Auditorium.

5.

Gasten die niet aan het cortège deelnemen, nemen na aankomst plaats in het Groot Auditorium.

6.

Omstreeks 15.55 uur wordt de orator door de Commissie van Ingeleide naar de Senaatskamer
begeleid waar de rector het welkomstwoord spreekt in bijzijn het faculteitsbestuur, de
studentenafvaardiging en de voor dit onderdeel genodigde gasten van de orator.

7.

Om ca. 16.05 uur worden de familieleden naar hun plaats op de eerste rij in het Auditorium
begeleid.

8.

Klokke 16.10 uur start de orgelmuziek en leidt de pedel de orator met het cortège het Groot
Auditorium binnen en wordt de livestream gestart.

9.

De rector en het cortège nemen hun gebruikelijke plaatsen in, de orator neemt plaats achter het
hoge spreekgestoelte.

10. De oratie duurt, inclusief het dankwoord, maximaal 45 minuten.
11. Na de oratie verlaten de pedel, de orator en het cortège het Groot Auditorium.
12. De overige gasten volgen. Als iedereen het Auditorium heeft verlaten, stopt de livestream.
13. Na de ceremonie is er gelegenheid de nieuwe hoogleraar te feliciteren in de Receptieruimte.
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PROTOCOL AFSCHEIDSCOLLEGES UNIVERSITEIT LEIDEN
PER 18 FEBRUARI 2022
1.

Afscheidscolleges vinden plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, op de datum
en het tijdstip dat eerder werd afgestemd met Bureau Pedel.

2.

De gebruikelijke kledingvoorschriften zijn van kracht.

3.

Het afscheidscollege is openbaar te volgen via een livestream op de website van de Universiteit
Leiden (https:// www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-oratie-of-afscheidscollege).

4.

Op de dag van het afscheidscollege wordt de scheidend hoogleraar met eventuele familieleden
omstreeks 15.30 uur ontvangen in de Docentenkamer van het Academiegebouw, direct naast het
Groot Auditorium.

5.

Gasten die niet aan het cortège deelnemen, nemen na aankomst plaats in het Groot Auditorium.

6.

Omstreeks 16.05 uur wordt de scheidend hoogleraar door de custos naar de Beeldentuin begeleid,
waar het cortège van rector magnificus, faculteitsbestuur en andere hiervoor genodigde
hoogleraren zich opstelt.

7.

De familieleden worden naar hun plaats op de eerste rij in het Auditorium begeleid.

8.

Klokke 16.10 uur start de orgelmuziek. De custos leidt de scheidend hoogleraar met het cortège
het Groot Auditorium binnen en de livestream wordt gestart.

9.

De rector en het cortège nemen hun gebruikelijke plaatsen in, de scheidend hoogleraar neemt
plaats achter het lage spreekgestoelte.

10. Het afscheidscollege duurt, inclusief het dankwoord, maximaal 45 minuten.
11. Na het ‘Ik heb gezegd’ neemt de scheidend hoogleraar plaats op de eerste rij.
12. Hierna zullen de decaan en eventuele andere sprekers het woord nemen.
13. Na een kort dankwoord van de scheidend hoogleraar verlaten de custos, de scheidend hoogleraar,
diens familieleden en het cortège gevolgd door de gasten het Groot Auditorium.
14. De livestream stopt wanneer iedereen het Groot Auditorium heeft verlaten.
15. Na de ceremonie is er gelegenheid de scheidend hoogleraar geluk te wensen in de Receptieruimte.
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