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Regulamin Pracy Konwentu Godności Honorowych 

 
 
1. Pracami Konwentu Godności Honorowych kieruje jego przewodniczący − Rektor 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Rektor zwołuje posiedzenie Konwentu poprzez pisemne poinformowanie jego członków o 
dacie i miejscu posiedzenia, a także o przedmiocie obrad. W przypadku, gdy przedmiotem 
obrad jest rozważenie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa, podana powinna 
być informacja o osobie, która ma tytuł ten otrzymać, a także o wnioskodawcy. 

3. Dziekan Wydziału, który spełnia wymóg określony w §12 ust. 1 Statutu UG, 
wnioskującego o nadanie tytułu doktora honoris causa przedstawia na zebraniu Konwentu 
dokumentację uzasadniającą wniosek. W dokumentacji tej powinny być zawarte w 
szczególności informacje dotyczące: 

a) zasług kandydata dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego; 

b) wkładu kandydata w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego i budowanie jego prestiżu; 

c) sylwetki życiowej i naukowej kandydata. 

4. Dokumentacja, o której mowa wyżej, powinna zostać dostarczona w formie pisemnej 
każdemu członkowi Konwentu najpóźniej w trakcie pierwszego posiedzenia 
poświęconego tej sprawie. 

5. Konwent opiniuje wnioski, o których mowa w §§ 13 i 14 Statutu UG, dotyczące 
nadawania jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom imion osób zasłużonych dla 
Uniwersytetu Gdańskiego, umieszczania na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic i 
rzeźb oraz nadania złotego lub srebrnego Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. Uzasadnienie 
wniosku przedstawia na zebraniu Konwentu wnioskodawca.  

6. Po wstępnej dyskusji nad wnioskiem, Konwent ustala przedział czasu niezbędny do 
zapoznania środowisk reprezentowanych przez jego członków z przedłożonym 
wnioskiem. Ustalony okres czasu nie może być dłuższy niż jeden miesiąc. 

7. Rektor ustala termin drugiego posiedzenia Konwentu dla sformułowania stanowiska w 
przedmiotowej sprawie (zgodnie  z §12 ust. 3 Statutu UG). Termin posiedzenia nie może 
być późniejszy niż sześć tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, o którym mowa w ust. 
2 niniejszego regulaminu. 

8. Konwent formułuje swoje stanowisko poprzez glosowanie tajne z udziałem co najmniej 
trzech spośród pięciu członków Konwentu. 

9. Decyzje Konwentu zapadają zwykłą większością głosów. 

10. Rektor przedstawia stanowisko Konwentu dziekanowi i radzie właściwego wydziału. 


