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Załącznik nr 2 

 

Zasady postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

§ 1 

1. Tytuł doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez 

Uniwersytet. 

2. Tytuł doktora honoris causa ma wyłącznie charakter wyróżnienia indywidualnego za 

szczególne zasługi dla nauki, kultury, społeczeństwa i Uniwersytetu. 

3. Tytuł doktora honoris causa jest nadawany przez senat Uniwersytetu - na wniosek swojej 

jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 

§ 2 

1. Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu mogą wystąpić: 

1) rada wydziału posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego; 

2) senat Uniwersytetu; 

3) grupa profesorów tytularnych będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu 

(minimum trzy osoby). 

2. Propozycje przedkłada się rektorowi w formie pisemnej, podając krótką informację 

o kandydacie wraz z uzasadnieniem. 

§ 3 

1. Rektor przeprowadza z dziekanami wszystkich wydziałów konsultacje dotyczące 

propozycji, o których mowa w § 2, a następnie wynik konsultacji przekazuje dziekanowi 

właściwego wydziału. 

2. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, kandydatura jest przedstawiana przez dziekana na 

posiedzeniu właściwej rady wydziału, która następnie podejmuje uchwałę w sprawie 

wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa (w trybie głosowania 

tajnego). 

3. Rektor zwraca się do pozostałych rad wydziałów o wyrażenie opinii w sprawie wszczęcia 

postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa. 

4. Rada wydziału, po rozpatrzeniu kandydatury i uzyskaniu opinii pozostałych rad wydziałów 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie wyróżnienia, podejmuje uchwałę w sprawie 

wystąpienia do senatu Uniwersytetu z wnioskiem o nadanie określonej osobie tytułu 

doktora honoris causa. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym większością 3/5 głosów 

statutowego składu rady wydziału. 
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5. Wniosek powinien zawierać: 

1) merytoryczne uzasadnienie nadania wyróżnienia; 

2) propozycję osoby promotora; 

3) wskazanie co najmniej dwóch uczelni (instytutów PAN), których senaty (rady 

naukowe) zostaną poproszone o przedstawienie opinii (z ewentualnym wskazaniem 

recenzentów); 

4) opinie pozostałych rad wydziałów Uniwersytetu. 

§ 4 

1. Po podjęciu przez senat Uniwersytetu stosownych uchwał: o wszczęciu postępowania 

w sprawie nadania określonej osobie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu, 

powołaniu promotora, rektor Uniwersytetu występuje z wnioskiem o recenzje i opinie do 

senatów uczelni (rad naukowych instytutów PAN). 

2. Uchwały senatu, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w następujących trybach: 

1) o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa podejmowana jest 

większością 3/5 głosów w trybie głosowania tajnego; 

2) uchwała w sprawie powołania promotora zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym; 

3) wskazanie co najmniej dwóch uczelni (rad naukowych) w trybie głosowania jawnego. 

§ 5 

1. Uchwały o nadaniu poszczególnym kandydatom tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu senat podejmuje po zgromadzeniu co najmniej dwóch recenzji w danej 

sprawie i uchwał stosownych gremiów, o których mowa w § 4 ust.1. 

2. Uchwała senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmowana jest w trybie 

głosowania tajnego zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków 

senatu. 

 

 


