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RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER VID
HÖGSKOLAN VÄST
Inledning
Att promovera hedersdoktorer är en gammal akademisk tradition. Den har varierat över tiden
och bruket är idag inte reglerat men omgärdat av praxis. Hedersdoktorer vid Högskolan Väst
utses för att hedra individer som gjort insatser som har eller har haft stor betydelse för Högskolan
Väst. Genom hedersdoktoratet knyter högskolan personen närmare till sig.
Kriterier
Det finns inga krav på att en hedersdoktor ska ha avlagt en akademisk examen. Normalt
promoveras inte personer som är anställda eller har avlagt doktorsexamen vid Högskolan Väst.
Hedersdoktorat utdelas inte postumt. Person med politiskt eller legalt inflytande över högskolan
kan inte bli hedersdoktor. Hedersdoktorat får inte heller delas ut som motprestation för
ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.
För att bli utsedd till hedersdoktor krävs att personen som blivit tillfrågad närvarar vid närmast
efterföljande Akademisk Högtid.
Exempel på lämpliga kategorier av hedersdoktor är:






personer vid andra lärosäten, svenska eller utländska, som under längre tid deltagit i
utvecklingen av forskning eller utbildning vid Högskolan Väst,
ledande gestalter från omgivande samhälle som bidragit till de akademiska ämnenas
ställning och utveckling vid Högskolan Väst,
framstående personer utanför Högskolan Väst som i sitt yrke eller ämbetsutövning
engagerat sig för forskning och utbildning vid Högskolan Väst,
personer som har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga
prestationer som bidragit till att föra ut, belysa och hävda forskning eller utbildning
inom för Högskolan Västs relevant område,
personer som har eller har haft ett väsentligt inflytande eller varit en inspirationskälla
för forskningen vid Högskolan Väst.

Process
Varje anställd vid Högskolan kan lämna förslag på hedersdoktor. Motiverat förslag ställs till
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) på för ändamålet avsedd blankett som skickas
till nämndsekreterare@hv.se. FUN fastställer inför varje Akademisk Högtid ett sista datum
för inlämnande av förslag.
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FUN bereder och avger förslag om hedersdoktor till rektor. Rektor beslutar om utseende av
hedersdoktor. Därefter tillfrågar rektor föreslagen hedersdoktor om hen accepterar
utnämningen.
Ceremonimästaren har ansvaret för kommunikationen med den utsedda hedersdoktorn.
Konfidentialitet
Konfidentialitet ska säkras på beredningsstadiet och ända tills hedersdoktorn
accepterat utnämningen. Först därefter kan beslutet offentliggöras.
Dessa riktlinjer träder i kraft 2020-02-10
Tidigare riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid Högskolan Väst, dnr 2018/1516 A21, upphör
härmed att gälla

