AKADEMISK HÖGTID

ACADEMIC CEREMONY

The Academic Ceremony is our most important academic selebration. This is a day when
we celebrate research results that, in various ways, shape our future.
I wish that we could have celebrated the Academic achievements according to our tradition this
year and, with pomp and splendour, conferred the doctor degrees and inaugurated professors,
in a full Aula Aurora, where you together with your loved ones would have received your rightful
homage.
But because of the pandemic, unfortunately this is not possible. And even though this means
that I will have to wait another year to congradulate you, recognize and selebrate your successes publicly during the next year academic ceremony. Nevertheless, I would like to show my
appreciation this way for your academic achievements and to congratulate those who recently
have attained their PhDs. You are our future and we hope that you will stay in close contact with
the University throughout your careers. We look forward to following you on your journey, and to
learning about the future exciting fields that you will discover.
I would also like to send my warmest congratulations to those our new professors and adjunct
professors at LTU. You are the spearhead of our University, and your expertise, your commitment and your perseverance contribute to the development of the entire University. You are
important role models and have great responsibilities for ensuring the quality of the education
and research at our University.
To those who are new honorary doctors, I would like to say: We are delighted to welcome you.
You contribute to development and world-class success, and you strengthen our collaboration
with education institutions, companies, organisations and other actors in society. We are very
proud and happy to have the opportunity to build closer relationships between you and the
University.
In times like this, the value of scientific progress and skills development is more obvious than
ever. There is much talk about “the society having adapted”, and we as a university are very
much a part of that adaption. We have managed to carry out teaching and research despite
radically changed circumstances - we contribute and take our responsibility in challenging times
and many of you are involved in this. Our warmest thanks!
To sum up, I hope that we all will meet at the Academic Ceremony in November 2021. The ceremony will be extraordinary, since the University will celebrate its 50th anniversary next year.

Birgitta Bergvall-Kåreborn,
Vice-Chancellor of Luleå University of Technology

AKADEMISK HÖGTID

Akademisk högtid är vår viktigaste högtid. Det är en dag då vi firar forskningsresultat som på olika sätt kommer att forma vår framtid. En dag när prestationen av många års engagerat, koncentrerat och dedikerat arbete lyfts fram
och prisas.
Jag önskar att vi även detta år hade kunnat fira en traditionsenlig akademisk högtid och med pompa och ståt promovera och installera er i en fullsatt Aula Aurora,
där ni tillsammans med nära och kära fått ta emot era rättmätiga hyllningar.
På grund av pandemin är det tyvärr inte möjligt, och även om det innebär att jag
får vänta ett år med att lovorda era insatser offentligt vill jag på detta sätt visa min
uppskattning för era akademiska prestationer och lyckönska er nydisputerade
doktorer som har lagt ner åratal av hängivet arbete.
Ni är vår framtid och vi hoppas därför att ni håller nära kontakt med universitetet
genom er karriär, oavsett var ni väljer att jobba. Vi ser fram emot att följa er resa
och se vilka nya spännande framtidsområden ni kommer att upptäcka.
Jag vill också skicka mina varmaste gratulationer till er nya professorer och
adjungerade professorer. Ni är universitetets spjutspets som med ert kunnande,
engagemang och ihärdiga arbete bidrar till hela universitetets utveckling. Ni är
viktiga förebilder och har ett stort ansvar när det gäller att
kvalitetssäkra vår utbildning och forskning.
Till er nya hedersdoktorer vill jag säga: varmt välkomna. Ni bidrar till utveckling
och framgång i världsklass och ni fördjupar vårt samarbete med andra lärosäten,
företag, organisationer och olika aktörer i samhället. Vi är mycket stolta och glada
över att kunna knyta er närmare Luleå tekniska universitet.
I tider som dessa blir värdet av vetenskapliga framsteg och kompetensutveckling
tydligare än någonsin. Det talas mycket om att ”samhället har ställt om”, och vi
som lärosäte är i allra högsta grad en del av den omställningen. Vi har klarat av
att bedriva undervisning och forskning trots radikalt ändrade förutsättningar – vi
bidrar och tar vårt ansvar i prövande tider och ni är många som är delaktiga i det.
Varmt tack!
Som avslutning hoppas jag att vi alla kan ses för Akademisk högtid 2021,
som blir extra festlig då universitetet firar 50-årsjubileum.

Birgitta Bergvall-Kåreborn,
rektor för Luleå tekniska universitet.

