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Anvisning om utnämning av hedersdoktor 

Av delegationsordningen följer att fakultetsrådet beslutar om att utnämna hedersdoktor. I det följande 

lämnas anvisningar om arbetet med att utse hedersdoktorer.  

1. Teknologie hedersdoktor vid KTH 

Utnämning till hedersdoktor görs för att hedra individ som gjort betydelsefulla insatser samt främja 

KTH:s utveckling. Nedan uppställs kriterier för att kunna komma ifråga för en utnämning. 

Vägledande kriterier för utnämning 

1. Person verksam utanför Sverige som inom KTH:s verksamhetsområde genom betydelsefullt 

samarbete främjat verksamheten vid KTH. 

2. Person inom landet och inom KTH:s verksamhetsområde som gjort egna omfattande 

forskningsinsatser, yrkesinsatser eller andra samhälleliga insatser. 

3. Det är även alltid önskvärt med en tydlig anknytning till KTH. 

  

Vägledande kriterier för person som inte kan komma ifråga för utnämning av hedersdoktor 

1. Hedersdoktorat kan inte utdelas postumt. 

2. Anställd och/eller teknologie doktor vid KTH kommer normalt inte ifråga. 

3. Person som redan är teknologie hedersdoktor vid svenskt lärosäte kommer normalt inte 

ifråga. 

4. Person med politiskt eller legalt inflytande över KTH kan inte bli hedersdoktor. 

5. Person som inte kan eller inte vill närvara vid promotionsceremonin samma år som person 

blivit tillfrågad kan inte bli hedersdoktor. 

 

2. Nominering av kandidater 

Anställda på KTH har möjlighet att genom särskilt webbformulär skicka in förslag som utgår ifrån 

kriterierna för utnämning enligt avsnitt 1. Nomineringsperioden infaller och omfattar normalt det 

första kvartalet.  

 



     
     
 
 
 

 2 (2) 
 

 

3. Nomineringskommitté 

Fakultetsrådet utser en nomineringskommitté som har till uppgift att utifrån inkomna nomineringar 

lämna förslag på vem/vilka som bör utses till teknologie hedersdoktor.  

Nomineringskommittén förväntas normalt ge preliminärt förslag till fakultetsrådet vid rådets möte i 

april och slutligt förslag vid rådets möte i maj. 

4. Beslut om att utse hedersdoktor 

Dekanus beslutar om att utse hedersdoktor. Beslut ska vara fattat före vårterminens slut.  


