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Fakultetsnämnden

Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer
vid Södertörns högskola
Vad är en hedersdoktor?
Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en hederstitel som kan föräras en person som gjort
särskilt betydelsefulla insatser för ett lärosäte, eller inom något av dess ämnen och program
eller forskningsmiljöer, och därigenom främjat lärosätets forskning, utbildning eller
samverkan, eller på annat sätt bidragit till lärosätets utveckling.

Vad är en hedersdoktor vid Södertörns högskola?
Att utnämna en hedersdoktor vid Södertörns högskola är ett sätt för högskolan att hedra
enskilda personers framstående insatser men även att stärka högskolans vision, etos,
identitet och roll i samhället. Den samlade bilden av hedersdoktorernas verksamhet över tid
bör spegla mångsidigheten vid Södertörns högskolas fakultet, samt bör beakta jämställdhet.
En hedersdoktor vid Södertörns högskola kan således vara:
•

En person som har avlagt doktorsexamen och som betytt mycket för lärosätets
forskning, utbildning eller samverkan.

•

En person som i kraft av andra, icke-akademiska, framstående meriter och insatser
inom t.ex. kultur, folkbildning, pedagogik, civilsamhälle, offentlig sektor eller
näringsliv varit betydelsefull och inspirerande för lärosätets forskning, utbildning eller
samverkan.

Meriterande för en kandidat är om personen:
•

bekräftar och stärker högskolans vision och etos.

•

har samverkat med Södertörns högskola.

Övriga kriterier för att utnämnas till hedersdoktor
•

Hedersdoktorer med doktorsexamen ska inte tidigare ha promoverats inom samma
fakultetsområde vid två lärosäten i Sverige.
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•

Hedersdoktorn är vid nomineringstillfället inte anställd vid Södertörns högskola samt
har inte sin licentiat- eller doktorsexamen från Södertörns högskola.

•

Hedersdoktorn kan inte bli utsedd som motprestation för ekonomiska bidrag eller
andra gåvor.

•

Hedersdoktorn ska närvara vid akademisk högtid, på plats eller online, samt hålla en
hedersföreläsning.

•

Hedersdoktorn kan inte nomineras postumt.

Hur nomineras och utnämns en hedersdoktor?
Högskolans anställda och studentkåren SöderS har möjlighet att nominera hedersdoktorer.
Vid nominering ska en väl underbyggd motivering om maximalt en sida utifrån villkoren ovan
bifogas. De inkomna nomineringarna behandlas årsvis av Fakultetsnämnden.
Utnämning av hedersdoktor beslutas av Fakultetsnämnden.
Hedersdoktor/er promoveras tillsammans med övriga doktorer vid högskolans akademiska
högtid och blir därmed en del av den akademiska gemenskapen vid Södertörns högskola.
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