
Uchwała nr 35/2012 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie: regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 

 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1 w związku z § 27 ust. 1 pkt 23 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwala się „Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu”, którego treść stanowi załącznik będący integralną częścią 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała nr 185/04 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawania tytułu 

doktora honoris causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu”. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 



Załącznik do uchwały 

nr 35/2012 Senatu UP 

 

 

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU 

DOKTORA HONORIS CAUSA 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

 

 

§ 1 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nadaje tytuł doktora honoris causa uchwałą Senatu, 

podejmowaną na wniosek rady wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, 

uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

 

 

§ 2 

 

Tytuł doktora honoris causa może być nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla 

rozwoju nauki, szkolnictwa i kultury oraz życia społecznego i gospodarczego w kraju i za 

granicą, w tym także obywatelom innych państw, promującym naukę polską oraz Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

 

§ 3 

 

1. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wraz z uzasadnieniem składa Rektorowi 

dziekan wydziału (kierownik uprawnionej jednostki organizacyjnej). 

2. Rektor, na podstawie opinii powołanego przez siebie Konwentu Godności Honorowych, 

podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris 

causa lub pozostawia wniosek bez dalszego biegu. 

3. W przypadku decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris 

causa Rektor przekazuje wniosek właściwej radzie wydziału (uprawnionej jednostce 

organizacyjnej). 

4. Rada wydziału (uprawniona jednostka organizacyjna) powołuje komisję opiniodawczą 

składającą się z pięciu członków posiadających tytuł profesora, w tym przewodniczącego. 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem proponuje promotora oraz trzech recenzentów, 

w tym dwóch spoza Uniwersytetu. 

5. Opinia o kandydacie do tytułu doktora honoris causa winna zawierać charakterystykę 

działalności i zasług kandydata, które uzasadniają przyznanie mu najwyższej godności 

akademickiej. 

6. Rada wydziału (uprawniona jednostka organizacyjna), na podstawie opinii komisji 

o której mowa w ustępie 4 oraz na podstawie recenzji, podejmuje uchwałę w przedmiocie 

nadania tytułu doktora honoris causa. 

7. Rektor przedstawia Senatowi wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wraz 

z załączoną uchwałą rady wydziału (uprawnionej jednostki organizacyjnej). 

8. Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu podejmuje Senat. 

 



§ 4 

 

Wręczenie dyplomu doktora honoris causa odbywa się w trakcie uroczystości akademickich, 

a w szczególności w Dniu Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

 

§ 5 

 

Rejestr Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zawierający 

w szczególności biogramy wyróżnionych osób oraz opis najważniejszych osiągnięć 

uzasadniających nadanie tytułu doktora honoris causa, prowadzi Biuro Rektora. 

 

 

§ 6 

 

Zmiany w regulaminie uchwala Senat. 

 


