
Uchwala nr
Senatu Uniwersytetu

1850
w Bialymstoku

zdnia23 marca 2016 r.

w sprawie Zasad postgpowania prZy nadawaniu tytulu doktora honoris cuusa
(Jniwersytetu w Bialymstoku, zasad organizacii uroczystoici i irddel

finansowania

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 3 w zw\qzkuz $ 7 ust. 4 i 7 i $ 89 Statutu Uniwersltetu

w Bialymstoku Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastqpuje:

$l
Zasady postgpowania przy nadawaniu t1'tulu doktora honoris causa

L Przed przedstawieniem Senatowi Uniwersytetu w Bialymstoku wniosku

o *srczgcie postgpowania w sprawie nadania tytulu doktora honoris causa dziekan

wydzialu wnioskujEcego przedklada rektorowi propozycjg wniosku, po uprzednim

zaopiniowaniu przez wlasciw4 radg wydzialu. Propozycja wniosku zawiera kr6tkq

informacjg o kandydacie wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie 2r6dla finansowania

przeprowadzenia postgpowania i uroczystoSci nadania tytulu honorowego'

2. ifektor przedstawia propozycjg wszczgcia postEpowania dziekanom pozostalych

wydzial6w celem zaopiniowania wniosku przez rady wydzialu. Rady wydzialu mog4,

w terminie miesi4ca od dnia otrzymania wniosku, przedstawi6 swoje stanowisko.

3. Rada wydzialu wnioskuj4cego podejmuje uchwalg, o kt6rej mowa w $ 7 ust. 2 Statutu

Uniwersytetu w Bialymstoku, na wniosek Dziekana, po zapoznaniu siE z przekazanymi

przez Rektora opiniami rad wydzial6w.
4. Dziekan wydzialu wnioskuj4cego przedklada Rektorowi:

a) wniosek o wszczgcie postgpowania o nadanie tytuiu,
b) uchwalg rady wydzialu w sprawie wystgpienia do senatu z wnioskiem o wszczgcie

postEPowania,
c) uzasadnienie nadania tytulu, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zaslug, za kt6re ma

byi przyznany tYul.
d) ZyciorYs kandYdata,
e) propozycjg osoby promotora i ttzech recenzent6w.

5. Senat, po przedstawieniu wniosku, podejmuje uchwaly, o kt6rych mowa w $ 7 ust. 4 Statutu

Uniwersytetu w BialYmstoku.
6. Po uzyskaniu opinii recenzent6w Rektor wnosi sprawq o nadanie tytulu doktora honoris

causa pod obrady Senatu. Wniosek referuje dziekan wydzialu wnioskujqcego'

7. Dzial Rektorski' przygotowuje pisma informuj4ce kandydata do tytulu doktora honoris

causa o uchwalach Senatu, wysyla materialy przedstawione p rzez wydzial do recenzent6w.

8. Doktor honoris causa otrzymuje dyplom w jqzyku tacihskim, w brzmieniu okeSlonym

w Zal4cznrku.



$2
Zasady organizacj i uroczystoSci nadania tytulu doktora honoris causa

L UroczystoSi nadania tytulu doktora honoris causa odbywa sig na posiedzeniu Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku.
2. Rektor ustala termin uroczysto6ci w porozumieniu z dziekanem wydzialu wnioskuj4cego,

kt6ry konsultuje termin uroczystoSci z doktorem honoris causa.

3. Prorektor ds. nauki i wspoipracy z zagranic4 ustala treSi dyplomu, zawieraj4cq opis
gl6wnych zaslug, za kt6re promowany zostal wyr62niony, program i miejsce uroczystoSci
nadania tytulu doktora honoris causa w porozumieniu z dziekanem wydzialu
wnioskuj4cego.

4. Dzial Rektorski koordynuje organizacjg uroczysto6ci przy wsp6lpracy
z wydzialem, kt6ry wyst4pil z wnioskiem o nadanie tytulu doktora honoris causa

5. Do zadari Dziaiu Rektorskiego nale|y:
a) przygotowanie i wysylka zaproszeri,
b) przygotowaniedyplomu,
c) przygotowanie um6w i rachunk6w dla recenzent6w,
d) opracowanie scenariuszauroczystoSci.

6. Do zada'it wydzialu wnioskujqcego naleZ4 wszystkie pozostale czynnodci zwi4zane
z przebiegiem uroczystoSci, o ktorej mowa w ust. l,awszczeg6lnoSci:

a) rezerwacja nocleg6w dla doktora honorowego i recenzent6w,
b) rezerwacja nocleg6w dla os6b zaproszonych,
c) przygotowanie listy os6b zaproszonych przez wydzial i przeslanie do Dzialu

Rektorskiego,
d) opracowanie i redakcja ksiggi pamiEtkowej z uroczysto5ci, zlecenie do Sekcji

Informacji i Promocji wydrukowania ksiEgi pami4tkowej z uroczystoSci,
e) przygotowanie oprawy uroczystodci.

.... _$
Zrodla tlnansowanla

Postgpowanie oraz uroczystoS6 nadania tytulu doktora honoris causa finansuje wydzial
wnioskuiacy.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
$4



l,al4cznik do

tlchwaly nr lU50

Scnatu Uniwcrsytetu w Bialymstoku

z dnia 23 marca 2016 r.

Q.F.F. F.Q.S.

Summis auspiciis Serenissimae Rei Publicae Polonorum

nos

doctor habilitatus .................. Drofessor .Universitatis

Bialostocensis,

hoc tempore Rector Magnificus

et

Professor

hoc ternpore

spectabilis hac occasione promotor rite constitutus

tn vlrum ctansslmum

ex decreto Facultatis

amplissimique Senatus Universitatis Bialostocensis

Doctoris Honoris Causa

Universitatis Bialosocensis

nomen et honores, iura et privilegia omnia contulimus in eiusque

rei fidem hasce litteras Universitatis sieillo muniendas curavrmus

Civitate Bialostocensi, di ...............mensis.....................Anno Domini

Rector

Decanus Promotor

I Wpisujemy w kolejnodci imig/imiona i nazwisko rektora z podaniem w pelnym brzmieniu stopnia naukowego, tytulu naukowego

oraz dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.

'z Wpisujemy w kolejnoSci imig/imiona i nazwisko promotora z podaniem w pelnym brzmieniu stopnia naukowego, tltulu
naukowego oraz dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
r Wpisujerny w przypadku, gdy promotor jest j ednoczeSnie dziekanem wydzialu.
a Wpisujerny tytul naukowy, imig i nazwisko uhonorowanego oraz opis gl6wnych zaslug.



OPIS

1. Dyplom ma format .A3 (297 x 420 mm).

2. Dyplom drukuje sig na papierze ozdobnym typu karton w kolorze jasno 26hym, o gramaturze 250-300

dm2.
3. Dyplom opatrzony jest godlem Uniwersl'tetu w Bialymstoku w kolorze, o wysoko5ci 4,6 cm

umieszczonym centralnie w odlegloSci 2,5 cm od g6ry.

4. Dyplom drukowanyjest drukiem typograficznym w kolorze okreSlonym dla Uniwersy'tetu w Bialymstoku.

5. Datg wpisujemy w jgzyku laciriskim.

6. Dyplom opatrzony jest zawieszon4 na tadmie pieczgci4 okr4gl4 Uniwersytetu w Bialymstoku wyciskan4

w laku w kolorystyce okreSlonej dla Uniwersytetu w Bialymstoku.


