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Väitöstilaisuuden 
yleisöetiketti 
 

 

 Yleisön on oltava hyvissä ajoin paikalla ennen väitöstilaisuuden alkua. Myöhästyneitä 
ei päästetä lection aikana saliin. 

 Tilaisuus alkaa, kun väittelijä, kustos ja vastaväittäjä(t) saapuvat (tässä järjestyksessä) 
saliin. Yleisö nousee seisomaan. 

 Kustos ilmoittaa väitöstilaisuuden alkaneeksi. Kaikki muut paitsi väittelijä istuvat. 

 Kun vastaväittäjä lopettaa johdantonsa, hän ja väittelijä istuutuvat. Väitöstilaisuudesta on 
tapana poistua vasta sen päätyttyä tai mahdollisen tauon aikana, mutta aikaisintaan täs-
sä vaiheessa ja tästä eteenpäin salista voi poistua. 

 Väitöstilaisuus kestää yleensä noin 2 tuntia. Kustos ilmoittaa tauosta, jos sellainen 
pidetään. 

 Lopussa väittelijä kysyy, onko paikalla joku, joka haluaa esittää hänen työhönsä liittyviä 
muistutuksia. Jos huomautuksia on, kustos jakaa puheenvuorot ja väittelijä vastaa. 

 Kustos ilmoittaa väitöstilaisuuden päättyneeksi. Tässä kohdassa ei taputeta. 

 Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä marssivat ensin ulos ja sitten yleisö. 

 Kaikki onnittelut tapahtuvat salin ulkopuolella. 
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The audience etiquette 
 

 

• The public should arrive early before the defense will start. Latecomers will not be 
allowed during the lectio into the hall. 

• The event begins when the candidate, the custos and the opponent (s) arrive (in this 
order) to the hall. The audience stands up. 

• The custos shall inform the public defense opened. All but the candidate sit down. 

• It is customary to leave only after the event (or during a break if there will be any), but 
at the earliest one can exit when the opponent ends his/her introduction, and she/he and 
the doctoral candidate sit down. 

• The public defense usually takes about 2 hours. The custos announces the break, if 
there is one. 

• At the end the candidate turns to the audience and asks if anyone present wants to 
make a comment concerning her/his dissertation. If you have comments, the custos 
gives the right to speak and the candidate answers. 

• The custos shall inform the public defense of dissertation closed. No applause. 

• The doctoral candidate, the custos and the opponent(s) exit first, and then the 
general public. 

• All congratulations should take place outside the hall. 

 


