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ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
Члан 1
Овим Правилником уређују се услови и поступак за доделу почасног доктората
Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитета).
Члан 2
Универзитет може доделити почасни докторат истакнутој научној, културној и другој
јавној личности из земље и иностранства за изузетан допринос у појединим областима
наставног, научног, истраживачког и уметничког стваралаштва који је значајно допринео
унапређењу високог образовања, науке, технике, технологије, културе или уметности, као и за
афирмацију и ширење угледа Универзитета и високошколских и других јединица у саставу
Универзитета.
Универзитет може доделити почасни докторат и странцу.
Члан 3
Одлуку о додели почасног доктората доноси Сенат Универзитета.
Члан 4
Образложену иницијативу за доделу почасног доктората може дати наставно-научно
веће факултета односно одговарајући стручни орган научне или друге јединице Универзитета
као и стручни орган или орган управљања друге научне организације или организације из
области технике, технологије, културе и уметности.
Члан 5
Ако прихвати иницијативу из члана 4. овог Правилника, Сенат Универзитета може
образовати комисију за писање извештаја о кандидату и утврђивање образложеног предлога за
доделу почасног доктората или писање извештаја може поверити подносиоцу иницијативе за
доделу почасног доктората.
Комисија из става 1 овог члана састоји се од три до пет професора, односно виших
научних сарадника и научних саветника.
Извештај о кандидату садржи: биографске податке; библиографске податке, мишљење
о научном, односно уметничком и стручном раду, оцену доприноса кандидата унапређењу
научне мисли као и доприноса развоју високог образовања, научног, истраживачког и
уметничког стваралаштва односно унапређењу технологије технике и културе, оцену
доприноса кандидата афирмацији, ширењу угледа и унапређењу рада и развоја Универзитета и
високообразовних и других јединица у саставу Универзитета и образложење разлога због којих
се предлаже додела почасног доктората.
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Члан 6
Доделом почасног доктората кандидат стиче право на промоцију за почасног доктора и
право на диплому о стицању почасног доктората.
Члан 7
Промоцију почасног доктора обавља и заказује ректор.
Промоција почасног доктора је јавна и обавља се на свечаном скупу коме председава
ректор, по правилу, поводом обележавања Дана Универзитета.
Ректор врши промоцију почасног доктора у присуству проректора и декана факултета у
саставу Универзитета.
Ректор саопштава разлоге због којих је предложена додела почасног доктората, а затим
лице које ректор одреди саопштава кратак извештај о кандидату и одлуку Сената Универзитета
о додели почасног доктората и почасном доктору уручује диплому.
Члан 8
Диплому о стицању почасног доктората издаје Универзитет.
Диплому потписује ректор.
Диплома се оверава сувим жигом Универзитета.
Садржај и облик дипломе о стицању почасног доктората утврђује ректор.
Члан 9
Универзитет води евиденцију о почасним докторима која се трајно чува.
Члан 10
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о почасном
докторату који је донео Управни одбор Универзитета у Новом Саду на седници одржаној 25.
новембра 1998. године.
Члан 11
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Овај Правилник објавиће се на интернет страници Универзитета и доставити
високошколским и другим јединицама Универзитета.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Радмила Маринковић-Недучин
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