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UCHWAŁA  NR  R.0000.157.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 17 października 2019 r. 

 

 

w sprawie 

 

 

wprowadzenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu  

tytułu honorowego doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie § 111 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat uchwala 

Regulamin postępowania przy nadawaniu tytułu honorowego doktora honoris causa Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

Regulamin postępowania przy nadawaniu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

§ 1 

 

1. Tytuł honorowy doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Tytuł honorowy doktora honoris causa (dhc) może być nadany osobom szczególnie zasłużonym 

dla życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego lub społecznego, będącym powszechnie 

uznanymi autorytetami, a przy tym o nieposzlakowanej postawie etycznej. 

3. Po uzyskaniu wstępnej zgody kandydata, z inicjatywą nadania tytułu doktora honoris causa 

występuje grupa co najmniej pięciu profesorów posiadających tytuł naukowy profesora 

zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

4. Propozycja kandydata do tytułu dhc z wymaganą dokumentacją przedkładana jest dziekanowi 

wydziału, który przedstawia ją na najbliższym posiedzeniu rady wydziału. 

5. Dokumenty wymagane do rozpoczęcia postępowania: 

a. życiorys kandydata do tytułu dhc ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej, 

kulturalnej, gospodarczej lub społecznej; 

b. wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz innych dokonań 

zawodowych; 

c. uzasadnienie wniosku. 

6. Rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie opinii o inicjatywie wszczęcia postępowania  

o nadanie tytułu honorowego.  

7. Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału, dziekan składa do Kapituły Tytułów Honorowych 

wraz z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentacją, wniosek o wydanie opinii o kandydacie. 

Kapituła może zwrócić się do wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia lub zaprosić 

wnioskodawców na posiedzenie. 
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8. Kapituła w ciągu miesiąca wydaje opinię o kandydacie, a także proponuje dwóch recenzentów  

i promotora. 

9. Na recenzentów powołuje się osoby posiadające tytuł naukowy profesora. Promotor i jeden  

z recenzentów powoływani są spośród profesorów z tytułem naukowym profesora, zatrudnionych  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Recenzentom przysługuje wynagrodzenie 

według stawek określonych w zarządzeniu rektora.  

10. Na podstawie pozytywnej opinii Kapituły rada wydziału podejmuje uchwały: o wszczęciu 

procedury nadania tytułu honorowego dhc oraz o powołaniu dwóch recenzentów.  

11. Ponadto rada wydziału na podstawie rekomendacji Kapituły, w drodze uchwały powołuje 

promotora.  

12. Promotor przedstawia radzie wydziału i Senatowi osiągnięcia i zasługi kandydata w kolejnych 

etapach postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz w trakcie uroczystości 

wręczenia tytułu.  

13. Recenzenci oceniają osiągnięcia i zasługi kandydata, biorąc pod uwagę wymagania 

sformułowane w punkcie 1. Recenzenci przedstawiają radzie wydziału opinie w okresie dwóch 

miesięcy od otrzymania dokumentacji. 

14. Po otrzymaniu opinii recenzentów, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do 

Senatu z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu honorowego doktora honoris causa. Integralną 

częścią wniosku jest protokół, uchwała oraz wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, na 

której podjęto uchwałę o nadaniu tytułu dhc. 

15. Dokumentacja postępowania wraz uchwałą rady wydziału oraz wnioskiem dziekana 

przekazywana jest do Biura Rektora. 

16. Biuro Rektora przedkłada Rektorowi kompletną dokumentację wraz z projektem uchwały Senatu. 

17. Po podjęciu pozytywnej uchwały przez Senat, Biuro Rektora zleca wykonanie dyplomu  

i biuletynu laudacyjnego właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni. 

18. Nadanie tytułu dhc rejestrowane jest w Księdze Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzonej przez Biuro Rektora. 

19. Wręczenie dyplomu odbywa się w trakcie uroczystości organizowanej przez Uczelnię, zgodnie  

z ceremoniałem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Po laudacji dyplom wręcza 

doktorowi honoris causa Rektor i Promotor. Program uroczystości uwzględnia wygłoszenie przez 

doktora honoris causa wykładu. 

20. Biuro Rektora zajmuje się gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji postępowania. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 

 

 


