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Guidelines PhD ceremonies UG from 19 November 2020
From 19 November, PhD ceremonies will be done in the Aula of the Academy Building with no
more than 20 people present. The ceremony will take place in accordance with the regular
guidelines, in combination with new guidelines mentioned below. These new guidelines have
been made to guarantee the safety of the personnel and the attendees in light of Covid-19.
Maximum of 20 attendees in the Aula
A maximum of 20 people may be present in the Aula, including the PhD student, their
supervisors, members of the PhD Examining Committee, the beadle, the assistants
(‘paranymphs’) and members of the public. The Aula has been arranged so that all attendees are
able to maintain a mutual distance of 1.5 metres. If desired, the supervisors and members of the
PhD Examining Committee may participate via video conference. The Chair of the PhD
Examining Committee must always be physically present. Due to the limited space, a maximum
of seven members of the PhD Examining Committee (including the Chair) and including the
supervisors may be present in person.
It will be possible to follow the ceremony through a live stream. The promotion office will send
invitations via Webex to all members of the ‘corona’ who are taking part online.
Mouth masks
It is compulsory for all attendees to wear a mouth mask when entering the Academy Building.
When seated, the masks may be taken off.
Guidelines for the Academy Building and walking route.
Attendees are requested to follow the instructions when entering the Academy Building. The
side entrance must be used to enter the building and walking route will guide the attendees to
the Aula. If deemed necessary, this route will be changed and a corona-host will be present to
guide the attendees in the right direction.
Preliminary meeting and deliberations in the Curatorenkamer
The preliminary meeting and the deliberations (held after the public thesis defence) take place
in the Curatorenkamer. The PhD student’s supervisors and members of the PhD Examining
Committee who are not physically present may participate via video conference.
Deviations from the protocol
The following points deviate from the regular protocol for PhD ceremonies, as attached to the
PhD regulations:
Point 5: If desired, supervisors and members of the PhD Examining Committee may take part
via video conference.
Point 7: The supervisors and members of the PhD Examining Committee who are physically
present will be guided to the auditorium.
Point 15: The supervisors and members of the PhD Examining Committee who are not
physically present will take part in the deliberations via video conference.
Point 16: In the case that a PhD student may be awarded the cum laude distinction, voting on
this will happen verbally. This process thus deviates from anonymous voting.

Point 20: If the PhD student’s supervisor takes part via video conference, they will remain
seated throughout the laudatio and the other texts to be read aloud.
PhD degree certificate and meeting form
The Chair and Secretary of the PhD Examining Committee, and the supervisors will sign the
PhD degree certificate and meeting form during the deliberations meeting as usual. If one or
more supervisors cannot be physically present, the PhD degree registration office will add the
digital signature(s) of the absentees to the degree certificate and meeting form two weeks in
advance of the PhD ceremony. The Chair must always issue their signature pen-on-paper.
Date and time of the ceremony
The timeslot which has been determined in Hora Finita will be used for the ceremony. The PhD
student will always be offered the choice between a physical, hybrid or fully digital ceremony.
The PhD student is also allowed to postpone the ceremony.
Reception
At least until the end of 2020, it is unfortunately not possible to host a reception in the Academy
Building.
Dress code
Dress codes can be handled in a flexible way as PhD students may, for example, have difficulty
renting suits. The requirement that smart clothing must be worn will, however, be maintained.
Due to hygiene regulations, gowns cannot be borrowed.

Richtlijn Promoties RUG vanaf 19 november 2020
Vanaf 19 november kunnen bij promotieplechtigheden in de Aula maximaal 20 personen
aanwezig zijn. Voor deze plechtigheden geldt het reguliere protocol voor promotieplechtigheden
aan de RUG in combinatie met de hieronder vermelde afspraken. Deze afspraken zijn gemaakt
om de veiligheid rondom COVID-19 van het ondersteunend personeel en de aanwezigen te
waarborgen.
Maximaal 20 aanwezigen in de Aula
In de Aula kunnen maximaal 20 personen aanwezig zijn, inclusief (co)promotores, leden van de
Promotiecommissie, pedel, promovendus, paranimfen en publiek. De Aula is erop ingericht dat
alle aanwezigen een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter onderhouden. Externe leden van
de Promotiecommissie wordt gevraagd om online deel te nemen. Desgewenst kunnen ook
promotores en interne leden van de Promotiecommissie online deelnemen. De voorzitter is
altijd fysiek aanwezig. Vanwege de beperkte ruimte kunnen maximaal zeven leden van de
‘Corona’ (leden van de Promotiecommissie, inclusief de voorzitter, en de promotores) fysiek
aanwezig zijn.
De promoties blijven voor publiek te volgen via een livestream. Het promotiebureau verstuurt
de uitnodigen via Webex naar leden van de ‘Corona’ die online deelnemen.
Mondkapjes
Alle aanwezigen zijn verplicht om in het Academiegebouw een mondkapje te dragen (dit dient
zelf meegebracht te worden). Wanneer men op zijn/haar plaats zit in de Aula, mag het
mondkapje af.
Richtlijnen in het Academiegebouw en looproute
In het Academiegebouw volgen de genodigden de aanwijzingen van de Bodedienst. Aanwezigen
kunnen via de zij-ingang van het Academiegebouw naar binnen en zullen middels een looproute
naar de Aula worden geleid. Indien noodzakelijk wordt deze route aangepast en zetten we een
corona-host in.
Vooroverleg en beraadslaging in de Curatorenkamer
Het vooroverleg en de beraadslaging (na de openbare verdediging) vinden plaats in de
Curatorenkamer. In de Curatorenkamer is plaats voor maximaal zeven personen. De
(co)promotores en leden van de Promotiecommissie die niet fysiek aanwezig zijn, kunnen via
videoconferentie deelnemen
Afwijkingen protocol
Op de volgende punten wordt afgeweken van het reguliere protocol voor
promotieplechtigheden, zoals bijgevoegd bij het Promotiereglement:
Punt 5: Desgewenst nemen (co)promotores en leden van het College voor Promoties deel via
videoconferentie.
Punt 7: De voorzitter, de fysiek aanwezige (co)promotores en de leden van de
Promotiecommissie worden naar de promotiezaal geleid.
Punt 15: De niet fysiek aanwezige (co)promotores en leden van de Promotiecommissie nemen
via videoconferentie deel aan het beraad.
Punt 16: In het geval van een cum laude-promotie wordt de stemming mondeling gedaan. Er
wordt daarbij afgeweken van geheimhouding van de stemming.
Punt 20: Indien de promotor via videoconferentie deelneemt, blijft deze zitten tijdens de
laudatio en de andere uit te spreken teksten.

Bul en vergaderformulier
Voorzitter, secretaris en promotor(es) ondertekenen zoals gebruikelijk de bul en het
vergaderformulier tijdens de beraadslaging. Indien een of meerdere promotores niet fysiek
aanwezig kunnen zijn, maakt het Promotiebureau twee weken vóór de plechtigheid de bul en het
vergaderformulier aan met de digitale handtekening(en) van de afwezige promotor(es). De
voorzitter dient altijd een ‘natte’ handtekening te zetten.
Datum en tijdstip van de plechtigheid
Het in Hora Finita vastgelegde tijdsblok wordt gebruikt. De promovendus krijgt altijd de keuze
tussen een fysieke, hybride of volledig digitale plechtigheid. Ook kan de promovendus besluiten
de plechtigheid uit te stellen.
Receptie
Het is in ieder geval tot het eind van 2020 niet mogelijk om een receptie te houden in het
Academiegebouw.
Kledingvoorschriften
Er kan soepel omgegaan worden met de kledingvoorschriften; het kan voor een promovendus
bv. moeilijk zijn om een kostuum te huren. Wel wordt vastgehouden aan het voorschrift van
stemmige kleding. Vanwege de hygiënevoorschriften worden geen leentoga’s uitgegeven.

