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Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer och 
promotorer vid fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap 

Fakultetsnämndens riktlinjer 
Ett hedersdoktorat är ett uttryck för fakultetens uppskattning av framstående 
insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.  

Vid utseendet av hedersdoktorer ska jämställdhet eftersträvas. Över tid bör även 
hedersdoktorernas verksamhet avspegla fakultetens mångsidiga verksamhet.  

Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor 
och liknande. VH-fakulteten utser inte hedersdoktorer med tidigare doktorsexamen 
från SLU. Den som är anställd vid fakulteten kan inte utses till hedersdoktor vid 
den egna fakulteten. 

VH-fakulteten utser veterinärmedicine och agronomie hedersdoktorer. Fakulteten 
bör utse högst två hedersdoktorer per år och endast en inom respektive kategori. 
Fakultetsnämnden kan, om det finns synnerliga skäl som t.ex. jubileum, göra 
avsteg från denna riktlinje. 

Institutionerna vid VH-fakulteten uppmanas att då och då gå igenom listan över 
”sina” hedersdoktorer och stämma av vilka kontakter som finns mellan dessa och 
fakulteten, hur kontakterna kan vidareutvecklas samt hur det säkerställs att 
hedersdoktorerna får löpande och relevant information från fakulteten. 



Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer och promotorer vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
 

2/3 
 

Nominering av hedersdoktor 
Dekanen inbjuder i början av året de röstberättigade1 inom fakulteten att komma 
med förslag på hedersdoktorer. Förslaget lämnas senast den 1 april till dekanen. 
För att förslaget ska komma upp till prövning ska det vara undertecknat av minst 
tio (10) av VH-fakultetens röstberättigade som instämmer i förslaget. Det är 
önskvärt att flera institutioner står bakom nomineringen. Förslaget ska innehålla en 
kortfattad presentation av den som föreslås, samt en motivering på svenska och 
engelska (om hedersdoktorn kommer från en icke svensktalande miljö) som klargör 
motiven till att personen ska belönas med en hedersdoktorstitel. Det inlämnade 
förslaget ska vara formulerat på högst två sidor i A4-format. Kontaktuppgifter ska 
också bifogas förslaget. Inte alla nominerade utses till hedersdoktorer och de 
nominerade bör därför inte kontaktas innan beslut är fattat. Det är dekanen som 
efter beslut i fakultetsnämnden kontaktar den tilltänkte med förfrågan om denne 
accepterar utnämningen.  

Vem kan bli hedersdoktor? 
I Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) protokoll 2006-03-29, § 8 
(dnr 18/05), ges följande rekommendationer avseende hedersdoktorat: 

1. Doktorsvärdighet vid svenskt lärosäte (efter prov eller tidigare 
hedersdoktorat) bör inte upprepas genom hedersdoktorat med samma 
beteckning vid annat svenskt lärosäte. 

2. Hedersdoktor bör utses av vederbörligt fakultetsorgan eller motsvarande 
församling vid lärosätet. 

3. Hedersdoktorat bör ej ges inom annat ämnesområde eller med annan 
beteckning än sådant för vilket lärosätet har examinationsrätt för 
doktorsexamen. 

Kriterier vid utseende av hedersdoktorer 
Den som uppfyller något eller några av följande kriterier kan föreslås till 
hedersdoktor inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap: 

• Framstående svenska och utländska lärare, forskare och icke akademiskt 
meriterade personer, inom fakultetens och närliggande områden, som 
genom sin verksamhet och kontakter med fakulteten främjat fakultetens 
utveckling inom verksamhetsområdena och som fakulteten vill ha en nära 
relation till. 

                                                      
1 Se styrelsens delegationsordning, kapitel 4. Fakulteternas valförsamlingar och rösträtt vid 
val av fakultetsnämnder 
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• Företrädare för näringsliv och samhälle som gjort mycket framstående 
insatser, nationellt eller internationellt, som främjat fakultetens verksamhet 
och utveckling. 

• Personer som tidigare studerat eller verkat vid fakulteten och därefter gjort 
uppmärksammade insatser nationellt eller internationellt. 

• Personer vars praktiska verksamhet bidragit till utvecklingen av fakulteten 
eller dess verksamhetsområden eller författare och konstnärer som 
behandlat ämnen som ligger inom fakultetens intresseområden. 

Beslut om hedersdoktorer 
Hedersdoktorer utses av fakultetsnämnden efter förslag från fakultetens 
röstberättigade. Dekanen låter sammanställa de inkomna förslagen som överlämnas 
till fakultetsnämnden för ställningstagande före vårterminens utgång. Dekanen 
ansvarar för att kontrollera att villkoren är uppfyllda innan beslut fattas av 
fakultetsnämnden. Av nämndens beslut ska framgå om vederbörande utses till 
veterinärmedicine eller agronomie hedersdoktor. Nämnden bör förklara beslutet för 
omedelbart justerat. Beslutet att utse eller inte utse en nominerad person till 
hedersdoktor kan inte överklagas. Efter fakultetsnämndsbeslutet kontaktar dekanen 
den tilltänkte med förfrågan om denne accepterar utnämningen. De nomineringar 
som föranlett att en nominerad person utsetts till hedersdoktor blir allmänna 
handlingar och arkiveras tillsammans med fakultetsnämndens beslut. 

Utseende av promotor och ställföreträdande promotor 
Varje fakultet ska utse en promotor och en ställföreträdande promotor inför SLU:s 
årliga promotionshögtid. Det är fakultetsnämnden som fattar beslutet. VH-
fakulteten har som princip att till promotor utse den professor som har den längsta 
anställningstid som professor2 vid fakulteten och som inte tidigare varit promotor. 
Till ställföreträdande utser fakulteten den person som står i tur som promotor året 
därpå. 

Övrigt 
En värd (vanligen förslagsställaren) ska vara hedersdoktorn till hjälp med diverse 
praktikaliteter samt bör finnas på plats i Uppsala mellan torsdag och söndag i 
samband med promotionshögtiden. Information om hedersdoktorer, promotor, 
ställföreträdande promotor och värdar meddelas till akademiintendenten vid 
ledningskansliet.  

                                                      
2 Såväl rekryterad professor som befordrad professor. 
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