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Rektor 
 

 

 

Regler för utnämnande av Doctores Honoris Causa vid Göteborgs universitet 

Arbetsprocessen med att ta fram reglerna har berört flera instanser. En diskussion har 
förts i Svenska Akademiska högtidskonventet, som består av ceremonimästare från övriga 
lärosäten, för att likrikta våra regler. Diskussion kring reglerna har även förts i högtids-
gruppen, representanter från fakulteterna, och sedan har Jörgen Kyle tagit fram en text 
som Marie Lowrie och högtidsgruppen har kompletterat. Dokumentet har stämts av i led-
ningsrådet. 

 

Förslag till beslut:  

Rektor beslutar  

att fastställa Regler för utnämnande av Doctores Honoris Causa vid Göteborgs universi-
tet enligt föreliggande förslag. 

 

Marie Lowrie 
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Giltighetstid Från och med 2013-05-02 tills vidare 

Revideringsdatum 2016 el tidigare vid behov 

Sammanfattning 

Dokumentet gäller för samtliga utnämnande till hedersdoktor vid universitetet. Reglerna 
ska bidra till en arbetsprocess som ska gälla vid samtliga fakulteter, för att effektivisera 
och kvalitetssäkra arbetet och de ska tillsammans med övriga styrdokument vid 
Göteborgs universitet samt relevanta lagar och förordningar bidra till goda förutsättningar 
för att utnämna hedersdoktorer vid universitetet.  

http://www.styrdokument.adm.gu.se/
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Regler för utnämnande av Doctores Honoris Causa vid Göteborgs universitet. 
Syftet med hedersdoktoratet är att uppmärksamma, honorera/belöna utomstående per-
soner, akademiker eller andra, som i sitt arbete gjort betydande insatser för den forsk-
ning, utbildning eller annat arbete som utvecklas vid universitetets ämnen och institut-
ioner.  
 
Vem utser hedersdoktor? 
Doctores Honoris Causa, hedersdoktorer, utses av varje fakultet i fakultetsstyrelsen, efter 
förslag från fakultetens institutioner.  
 
Beredningsprocess 
Samtliga fakulteter, oavsett storlek, inrymmer en rad ämnen och institutioner som alla 
kan motivera utseende av hedersdoktor. Fakulteten upprättar egna rutiner för en intern 
ordning och prioritering av nomineringar och motiveringar. Fakulteterna är genom rek-
tors ledningsråd överens om att ett lämpligt antal hedersdoktorer per fakultet vid den 
årliga promoveringen är 1-2 personer. 
Vid utnämnande av hedersdoktorer skall jämställdhetsperspektivet beaktas. Det bör 
även beaktas att den samlade bilden av hedersdoktorernas verksamhet över tid bör 
spegla fakultetens mångsidighet. 
Beslut om hedersdoktor diarieförs i samband med att beslutet offentliggörs och underlag 
skickas till berörda parter. 
 
Vem kan bli hedersdoktor? 
När fakultetsstyrelsen föreslår en person till hedersdoktor ska följande villkor beaktas. 
 

• Hedersdoktorat kan inte ges inom annat ämnesområde eller med annan beteckning än så-
dant för vilket lärosätet har examinationsrätt för doktorsexamen.  

 
• Hedersdoktorn ska ha anknytning till universitetet eller i något avseende ha bidragit till uni-

versitetets verksamhet. Hedersdoktoratet får dock inte delas ut som en motprestation för 
gåvor, ekonomiska bidrag och liknande.  
 

• Hedersdoktoratet bör inte tilldelas personer baserade på lång och trogen tjänst utan snarare 
vad relationen kan bidra till på sikt.  
 

• Doktorsvärdighet vid svenskt lärosäte (efter prov eller tidigare hedersdoktorat) skall inte 
upprepas genom hedersdoktorat med samma beteckning vid annat svenskt lärosäte.  
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• Det är inte brukligt att någon utses till hedersdoktor vid samma lärosäte som personen tagit 

sin examen. 

Det är dekanens ansvar att kontrollera att villkoren är uppfyllda innan beslut fattas av 
fakultetstyrelsen och kontaktar den tilltänkte med förfrågan om denne accepterar ut-
nämningen. 
 
Exempel på lämpliga kategorier av hedersdoktor är 
- forskare och lärare vid andra lärosäten, svenska eller utländska, som under längre tid 
deltagit i utvecklingen av forskning, projekt, forskarutbildning, eller grundutbildning vid 
GU, 
- ledande gestalter från muséer, arkiv, skolor, forskningsinstitut, och andra fristående 
verksamheter som bidragit till de akademiska ämnenas ställning och utveckling, 
- kulturpersonligheter, författare, mediepersoner etc, som bidragit till att föra ut, belysa 
och hävda forskning eller utbildning som utvecklats vid Göteborgs universitet 
- framstående personer som i sitt yrke eller ämbetsutövning engagerat sig för forskning 
och utbildning vid vårt universitet. 
 
Information om vilka som har blivit hedersdoktorer vid lärosäten i Sverige finns samlad 
på Svenska Akademiska Högtidskonventets webbplats www.akademiskahogtider.se  
 
Beslut om hedersdoktorer 
Sekretess skall iakttas fram till dess att den nominerade accepterat utnämningen och 
beslutet offentliggjorts. När fakultetsstyrelsen har fattat beslut i om hedersdoktor tas 
samtidigt beslut om vem som blir respektive värd. Beslut om fakultetens promotor fattas 
vid samma tillfälle. Information om hedersdoktorer, värdar och promotor skall meddelas 
till ceremonimästaren vid Akademiska högtider. 
 
Följande uppgifter ska lämnas till ceremonimästaren: 

• Hedersdoktors namn, titel, bostadsadress, födelsedata och civilstånd 
• Motivering till hedersdoktorsutnämningen 
• Värdens namn, titel, institutionsnamn och kontaktuppgifter 

Promotionshögtiden arrangeras av gemensamma förvaltningens enhet för Akademiska 
Högtider. Promovering av hedersdoktorer handläggs i samverkan mellan Akademiska 
Högtider och fakultetskanslierna enligt gällande handläggningsordning. 
Fakulteten eller institution ansvarar för direktkontakt och värdskap för sina hedersdokto-
rer, för särskilda kostnader, resor, uppehälle m.m., samt för fortsatt kontakt och eventu-
ella alumnträffar för sina hedersdoktorer. 
 
Vilka förmåner medför ett hedersdoktorat? 
Hedersdoktorer promoveras och erhåller sina insignier tillsammans med universitetets 
övriga doktorer vid den årliga promotionshögtiden. Hedersdoktoratet medför att den 
utsedde kan titulera sig doktor HC. 
 
Bilaga 1 Protokoll SUHF 2006 
Bilaga 2 Handläggningsordning Hedersdoktorer 
Bilaga 3 Handläggningsordning Värdar 
Bilaga 4 Handläggningsordning Promotor 

http://www.akademiskahogtider.se/
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