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Załącznik Nr 3 do Statutu Politechniki Świętokrzyskiej 

przyjętego Uchwałą Senatu Nr 88/21 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

Szczegółowy tryb nadania tytułu doktora honoris causa 

 

§ 1. [Inicjowanie postępowania] 

1. Tytuł doktora honoris causa nadaje Senat na wniosek Rektora, rady wydziału lub rady naukowej 

dyscypliny. 

2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa może nastąpić  

z inicjatywy: 

1) dziekana – skierowanej do rady wydziału, 

2) dyrektora naukowego dyscypliny – przedłożonej  radzie naukowej dyscypliny, 

3) co najmniej pięciu nauczycieli akademickich z grupy badawczej lub badawczo-dydaktycznej, 

w tym nie mniej niż trzech posiadających tytuł profesora – przedłożonej Rektorowi  

po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kapitułę, o której mowa w § 11 ust. 4 statutu. 

3. W celu weryfikacji inicjatywy o nadanie tytułu doktora honoris causa pod względem formalnym 

oraz  merytorycznym, osoby wskazane w ust. 2 zgłaszają swoją propozycję Kapitule. 

4. Kapituła, kierując się Misją Uczelni, rolą Politechniki w regionie, jej pozycją  

w środowisku nauki i kultury oraz zasadami etyki, wyraża w drodze jednomyślnej decyzji zgodę na 

dalsze procedowanie nadania tytułu doktora honoris causa. 

5. W przypadku decyzji pozytywnej, Kapituła występuje do kandydata o zgodę na procedowanie 

sprawy nadania tytułu, wyznacza laudatora oraz przekazuje związaną z tym dokumentację odpowiednio 

do rady wydziału, rady naukowej dyscypliny lub do Rektora. 

6. Postępowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prowadzone przed Kapitułą ma 

charakter poufny. 

7. Rada wydziału lub rada naukowa dyscypliny podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia  

z wnioskiem do Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa. Uchwałę podejmuje się  

w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tej rady. 

8. Rada wydziału lub rada naukowa dyscypliny w drodze uchwały wybiera promotora  

i proponuje Senatowi: 

1) kandydatów na recenzentów; 

2) uczelnie o których mowa w § 2 pkt 2. 

9. W przypadku gdy z wnioskiem do Senatu występuje Rektor  przepisy ust. 8 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 2. [Recenzje i opinie] 

Na podstawie wniosku i decyzji, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika, Senat: 

1) wyznacza co najmniej jednego recenzenta posiadającego tytuł profesora i reprezentującego daną 

lub pokrewną dyscyplinę nauki – celem przygotowania opinii o kandydacie; 

2) zwraca się do senatów dwóch uczelni publicznych z wnioskiem o wyrażenie stanowiska 

w sprawie podjętej inicjatywy nadania tytułu doktora honoris causa. 
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§ 3. [Uchwała Senatu] 

1. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 2 niniejszego załącznika, Senat podejmuje uchwałę  

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.  

2. Uchwała o nadaniu tytułu doktora honoris causa zapada w głosowaniu tajnym, większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Senatu uprawnionych do głosowania.  

3. Głosowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa poprzedza przedstawienie 

Senatowi przez Rektora lub wyznaczoną przez niego osobę opinii recenzentów. 

 

§ 4. [Nadanie tytułu] 

Nadanie tytułu doktora honoris causa i wręczenie dyplomu odbywa się podczas uroczystego posiedzenia 

Senatu.  

 


