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'HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

Riktlinjer för utseende

av

hedersdoktorer

En hedersdoktorat är ett umyck för högskolans uppskatming av framstående insatser inom något av

högskolans verksamhetsområden.
Framtagande av förslag till utseende av hedersdoktorer

Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) vid Högskolan i Jönköping har som en av
sina uppgifter att utse hedersdoktorer efter samråd med rektor. Processen att utse hedersdoktorer sker
enligt följande:
L Verkställande direktör (VD) tar fram förslag efter samråd med disputerade lärare vid
fackhögskolan.
2. VD för respektive fackhögskola presenterar förslagen vid en möte i högskolans ledningsgrupp

i januari det år som promoveringen äger rum. Ordförande och vice ordf'orande i NUF
adjungeras.
3.

NUF:s samråd med rektor sker i anslutning till dctta möte.

4. NUF:s ordförande eller handläggaren i NUF tar fram ett förslag till beslut.
5.

NUF farrar beslut om förslag till lämpliga kandidater vid det möte som ligger närmast i tid.

De förslag på kandidat som presenteras av VD ska åtföljas av en korr beskrivande text (cirka 160 ord)
och en motivering till varför personen skall utses till hedersdoktor vid HJ inklusive en så detaljerad
ev som det är möjligt an fl. fram utan att bryta mot sekretesskraver.
Odontologiska insriwcionen har möjlighet att föreslå kandidat genom Hälsohögskolans VD.
Processen an utse hedersdoktorer ska präglas av absolut sekretess från att forslag lämnas till dess arr
beslut farrats och ofcf ndiggjorrs. Det åligger varje fackhögskola att se till att sekretessen upprätthålls
tills NUF farrar beslut i samråd med rektor. Det förslag som resulterar i att en hedersdoktor utses
diarieförs i samband med att beslutet offentliggörs.
Vid utseende av hedersdoktorer ska jämstälJdhetsperspekrivet beaktas. NUF ska även beakta att den
samlade bilden av hedersdoktorerna över tiden speglar högskolans verksamhet.
Alla kostnader som är forenade med hedersdoktorernas resor, uppehälle, promocion ska belasta
budgetkonro för Akademiska Högtiden (AH).
Beslut om hedersdoktorer

Dekanus tillfrågar de föreslagna hedersdoktorerna om de accepterar utnämningen. Först efter det an
hedersdoktorn accepterat utnämningen kan beslut formellt hmas av NUF:s presidium varefter
namnen offentliggörs.
NUF:s handläggare har i uppdrag att sköta kontakterna med hedersdoktorn. Detta uppdrag
innefattar även alla praktiska forberedelser i samband med promotionshögtiden t cx bokning av
hotcllrum och resor mm.

Beslut om vem eller vilka som utserts till hedersdoktorer meddelas av dekanus till promotionsansvarig
så snart respektive hedersdoktor tackat ja till utnämningen. Tillsammans med beslutet om
hedersdoktor ska även foljande uppgifter lämnas till promotionsansvarig:
•

Hedersdoktorns namn, titel, bostadsadress, födelsedata och civilstånd

•

Motivering till hedersdoktorsutnämning

•

Text för pressmeddelande, ca 160 ord

•

En kort presentation på både svenska och engelska av hedersdoktorn för installationsskrinen,
ca 120 ord.

Vem kan bli hedersdoktor?
Till hedersdoktor kan utses:
•

En person som inre valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande
vetenskapliga nivå och gjorr sig fÖrtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär. Traditionen
är att promovera sådana personer som inte gått den vanliga examensvägen, men som genom
en mycket framstående och djupgående yrkesprestation eller gärning med anknytning till
högskolans ämnesmässiga kompetensområden gynnat verksamheten.

•

En akademiker som på olika sätt betytt mycket for utbildningen eller forskningen inom
högskolan.

Följande villkor ska beaktas:
•

Kandidaten ska ha anknytning till högskolan eller i något avseende ha bidragit till högskolans
verksamhet.

•

En person som i Sverige avlagt doktOrsexamen inom ett område t ex filosofie doktOrsexamen
kan inre utses till hedersdoktor inom samma område. Det är däremot fullt möjligt att t ex
utse en filosofie doktor rill juris hedersdoktor och tvärtom. Det är inte brukligt an någon
utses till hedersdoktor vid samma lärosäte som han/hon tagit sin examen.

•

Den foreslagne får inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet eller
högskola i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid en
lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.

•

När det gäller personer med utländsk doktorsexamen finns inget hinder mot an ge
hedersdokrorat inom samma område som den utländska examen. En sådan person kan
däremot inte bli hedersdokror inom samma område vid två lärosäten i Sverige.

•

Hedersdoktorat får ime delas ut som motprestation for ekonomiska bidrag, gåvor och
liknande.

Det ankommer på VD på respektive fackhögskola att kontrollera art villkoren är uppfyllda innan
forslag lämnas till ledningsgruppen.
Vilka förmåner medför ett hedersdoktorat?
Hedersdoktorer promoveras tillsammans med högskolans övriga doktorer vid promotionshögtiden.
Hedersdoktoratet medfor art den utsedde kan titulera sig dokrar.
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