Het plannen van een afscheidscollege
Met instemming van de decaan kunt u bij uw emeritaat een afscheidscollege in de Aula houden.
Dit is een formele academische plechtigheid, net als oraties en promoties.
Vaste dagen voor afscheidscolleges zijn donderdag en vrijdag, om 16.00 uur.
Reservering maken:
1. Vraag bij Bureau Pedel (bureaupedel@uva.nl, 020 525 2808) naar beschikbare data, er
worden 1 of 2 opties vastgelegd
2. Overleg de optionele datum/data met decaan, afdelingsvoorzitter (divisievoorzitter) en
andere betrokkenen
3. Leg de datum vast bij Bureau Pedel
Locatie en catering
De afscheidscolleges vinden plaats in de Aula der Universiteit, Singel 411. De capaciteit van de
Aula is 500 personen. Een symposium dat voorafgaand aan het afscheidscollege door de
afdeling wordt georganiseerd vindt in principe plaats binnen de faculteit, niet in de Aula.
Het is gebruikelijk de receptie na afloop in de aangrenzende ruimte(s) te houden. De catering in
het Aulacomplex wordt gedaan door het bedrijf Cormet. Afspraken over de receptie kunt u
maken met Cirfood (uva249.nl@cirfood.com).
De kosten voor het gebruik van de Aula komen ten laste van de UvA. De receptie wordt in
principe door uzelf of via de afdeling betaald.
Uitnodigingen
De uitnodiging wordt in naam van de rector verzonden. Alle hoogleraren aan de UvA (inclusief
AMC) ontvangen een digitale uitnodiging voor de afscheidscolleges via de afdeling
Relatiebeheer van de UvA. Deze uitnodigingen worden zo’n 6 weken van te voren verstuurd. U
ontvangt voor uw eigen contacten ook een digitale uitnodiging. Daarnaast is er de mogelijkheid
om maximaal 250 uitnodigingen te laten drukken.
Toga en cortège
Hoogleraren worden in toga verwacht. Hoogleraren van buiten de UvA zijn welkom om in toga
deel te nemen aan het cortège. De voorontvangst met collega-hoogleraren is vanaf 15.30 uur in
de Senaatskamer in het Aula-complex. Men wordt verwacht in toga van de eigen universiteit mee
te lopen; eventueel kan ook een toga van de UvA worden geleend.
Het afscheidscollege
De duur van de zitting in de Aula is beperkt tot 1 uur, inclusief eventuele sprekers na afloop. De
afscheidsrede is het leeuwendeel hiervan en duurt max. 40 minuten. Er is dus beperkt tijd voor
andere sprekers. Aanwezigheid van de rector of de decaan (of een vervanger) bij de plechtigheid
is vereist.
Bureau Pedel maakt 1 á 2 weken voorafgaand aan uw afscheidscollege een afspraak met u om
het protocol en praktische zaken door te nemen.
Fotografie
U kunt zelf voor een fotograaf zorgen, Bureau Pedel kan hierbij adviseren.
Publiciteit
Alle afscheidscolleges worden als webcollege opgenomen. U ontvangt een paar dagen voor uw
afscheidscollege een e-mail met de link naar de site met de opname.
De afdeling Persvoorlichting van de UvA verzorgt een korte aankondiging op de UvA-website en
neemt deze aankondiging op in de wekelijkse wetenschapsagenda voor de media.
Afscheidscolleges van AMC-hoogleraren worden ook aangekondigd door AMC-Persvoorlichting.

