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RIKTLINJER FÖR VAL AV HEDERSDOKTORER VID
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
Ett hedersdoktorat är ett uttryck för Gymnastik- och idrottshögskolans uppskattning av
framstående insatser inom högskolan verksamhetsområde. GIH vill hylla en förtjänt
person genom att göra denne till hedersdoktor (doctor honoris causa). Det ska samtidigt
ge GIH positiv uppmärksamhet.

Vem utser hedersdoktor?
Rektor utser hedersdoktorer efter förslag från Forsknings- och
forskarutbildningsnämnden, FFN. Hedersdoktorerna ska utses före den 31 december
varje år. Antalet kan vara högst tre.
Vid utseende av hedersdoktorer ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas. Det bör även
beaktas att den samlade bilden av hedersdoktorernas prestationer över tiden bör spegla
högskolans verksamhet och belysa dess fulla bredd.

Beredningsprocessen
FFN bestämmer hur beredningen ska gå till. Samtliga anställda vid GIH kan lämna
förslag till hedersdoktorat.
Förslagen lämnas direkt till ordförande för FFN som bereder ärendet. Nämnden lämnar
därefter förslag till rektor för beslut. Det råder absolut sekretess från att förslag lämnas
till dess att beslut är fattat och offentliggjort. Det får inte inträffa att ett förslag blir känt
innan beslut är fattat. Rektor måste vara fullständigt fri att bifalla eller avslå förslaget.
Det förslag som resulterar i att en hedersdoktor utses diarieförs i samband med att
beslutet offentliggörs.

Vem kan bli hedersdoktor?
När FFN utser en person till hedersdoktor ska följande villkor beaktas:







Den föreslagne ska ha anknytning till GIH eller i något avseende ha bidragit till
högskolans verksamhet. Hedersdoktorat får dock inte delas ut som motprestation
för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.
En person som i Sverige avlagt doktorsexamen inom GIH:s verksamhetsområde
kan inte utses till hedersdoktor. Det är däremot fullt möjligt att t.ex. utse en
doktor inom andra områden till hedersdoktor.
Den föreslagne får inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat
universitet eller högskola i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara
hedersdoktor inom ett annat område vid ett annat lärosäte.
Det finns inget hinder att en utländsk medborgare med utländsk doktorsexamen
ges hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen. En sådan
person kan däremot inte bli hedersdoktor inom samma område vid två lärosäten
i Sverige.
En person som är verksam utanför Sverige och som inom verksamhetsområdet i
hög grad främjat verksamheten vid GIH genom betydelsefullt samarbete kan ges
hedersdoktorat.
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En person inom landet och inom GIH:s verksamhetsområde som gjort egna
omfattande forskningsinsatser, yrkesinsatser, näringslivsinsatser, framstående
litterära och konstnärliga insatser eller andra samhälleliga insatser kan utses till
hedersdoktor.

Kriterier mot valbarhet
Dessa kriterier ger vägledning om vilka som inte kan komma i fråga som kandidater till
hedersdoktorat.




Hedersdoktorat kan inte utdelas postumt.
Person med politiskt eller legalt inflytande över GIH kan inte bli hedersdoktor.
Person som inte kan eller inte vill närvara vid promoveringsceremoni kan inte
bli hedersdoktor.

Rektor ska kontrollera att villkoren är uppfyllda innan beslut fattas. Det kan ske t.ex. i
samband med att rektor kontaktar den tilltänkte hedersdoktorn med förfrågan om denne
accepterar utnämningen.

Beslut om hedersdoktorer
Innan beslut fattas ska rektor tillfråga de föreslagna hedersdoktorerna om de accepterar
utnämningen. Först efter det att hedersdoktorn accepterat utnämningen kan beslut
formellt fattas och offentliggöras.
I samband med beslutet att utse hedersdoktorn ska FFN utse en värd för denne. Värdens
uppgift är att sköta kontakterna med hedersdoktorn. Detta uppdrag innefattar även alla
praktiska förberedelser i samband med promotionshögtiden t.ex. bokning av hotellrum
och resor m.m.
Alla kostnader som är förenade med hedersdoktorernas resor, uppehälle, promotion m.m.
ska bäras av rektorsämbetet.
Beslut om vilka som utsetts till hedersdoktorer meddelas till promotionsansvarig så snart
respektive hedersdoktor tackat ja till utnämningen och beslut fattats. Tillsammans med
beslutet om hedersdoktor ska även följande uppgifter lämnas till promotionsansvarig:
• Hedersdoktorns namn, titel, bostadsadress, födelsedata och civilstånd
• Värdens namn och titel
• Motivering till hedersdoktorsutnämning
• Text för pressmeddelande
• En kort presentation på både svenska och engelska av hedersdoktorn för
installationsskriften, maximalt 800 tecken

Vilka förmåner medför ett hedersdoktorat?
Hedersdoktorer promoveras tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolans övriga
doktorer vid årshögtiden. Insignierna till doktorsvärdigheten utdelas vid promotionen.
Hedersdoktoratet medför att den utsedde kan titulera sig doktor.

