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Regler för utseendet av hedersdoktorer 

 

Högskolan Dalarna utser i samband med akademisk högtid hedersdoktorer. Att utnämnas till 

hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är ett bevis på uppskattning. Utmärkelsen tilldelas personer som 

genom framstående professionella insatser bidragit till utveckling och förnyelse.  

Vid utseendet ska jämställdhetsperspektivet eftersträvas. Över tid bör även hedersdoktorernas verksamhet 

spegla Högskolan i all sin mångsidighet. 

 

Vem kan bli hedersdoktor? 

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha 

bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Men det kan också vara en person som på annat sätt gjort sig 

förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, 

folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med 

samhället. Det är en del av högskolans strävan för vår vision ”Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett 

gott samhälle”.   

 

Kriterier/villkor att beakta vid utnämning till hedersdoktor:  

Till hedersdoktor ska kunna föreslås den som uppfyller något eller några av följande kriterier:  

• Har, genom samarbete med forskare vid Högskolan, i hög grad främjat forskningen vid 

Högskolans akademiska miljöer 

• Har eller har haft ett väsentligt inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen 

inom Högskolans akademiska miljöer 

• Har anknytning till Högskolan och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom 

Högskolans akademiska miljöer utan att ha akademisk examen  

• Har eller har haft stor betydelse för Högskolans internationella samarbete inom forskning och 

utbildning  

• På annat sätt än forskning synnerligen främjat utvecklingen vid Högskolan  

• Har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer med 

anknytning till Högskolans intresseområden 

 

Begränsningar: 

• Svenska disputerad filosofie doktor bör inte bli filosofie hedersdoktor vid sitt eget lärosäte eller 

vid annat svenskt lärosäte, däremot kan ex en teknologie doktor utses till filosofie hedersdoktor 

• Är utsedd till hedersdoktor inom samma område vid ett annat lärosäte i Sverige. Däremot kan en 

person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid Högskolan och teknologie hedersdoktor vid ett 

annat lärosäte.   

• Har ett politiskt eller legalt inflytande över Högskolan 

• Personer med utländsk doktorsexamen kan bli hedersdoktor inom samma område som den 

utländska examen, men inte bli hedersdoktor inom samma område vid två lärosäten i Sverige 

• Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande. 

• Är anställd vid Högskolan Dalarna  
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Vad medför hedersdoktoratet? 

Hedersdoktorer promoveras tillsammans med Högskolans övriga doktorer. Hedersdoktoratet medför att 

den som utses kan tituleras doktor. 

 

Förslag till hedersdoktor  

• Samtliga anställda och studentkåren har rätt att nominera personer till hedersdoktorat. 

• Förslag till hedersdoktor lämnas till dekan. Förslag till hedersdoktor är konfidentiella till dess 

beslut har fattats och offentliggjorts och vederbörande är underrättad.  

• UFN utser en beredningsgrupp som sedan föreslår rektor att fatta beslut om utseende av 

hedersdoktor 

• Förslaget ska åtföljas av en populärvetenskapligt formulerad motivering på 100-150 ord, som kan 

ligga till grund för den slutliga motiveringstexten i pressmeddelande och promotionsskrift. Därtill 

bifogas en så detaljerad CV som är möjlig att få fram utan att bryta sekretesskravet. 

• I förslaget ska ingå kontaktuppgifter till den föreslagna personen. Det ska framgå vem som är 

förslagsställare. 

• Alla kostnader som är förenade med hedersdoktorernas resor, uppehälle, promotion ska belasta 

budgetkontot för Akademisk Högtid 

• En värd ska vara hedersdoktorn till hjälp med diverse praktikaliteter. 

 

Beslut om hedersdoktor 

Rektor fattar beslut i frågan efter att föreslagen hedersdoktor tillfrågats om hen accepterar utnämningen. 

Dekan ansvarar för beredning av ärendet och för att en kontroll av att villkoren är uppfyllda innan beslut 

om hedersdoktorat fattas. 

Beslut om vem eller vilka som har utsetts till hedersdoktor och motivering till utnämningen meddelas 

kommunikationsavdelningen. 

 


