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Hedersdoktorer år 2023 
Samtliga tillsvidareanställda medarbetare vid naturvetenskapliga fakulteten ges härmed 
tillfälle att inkomma med motiverat förslag till hedersdoktor senast fredagen den 28 oktober 
2022. Observera att dekanen ska kontaktas för diskussion/ avstämning av tänkta kandidater 
innan förslag lämnas.  

Eventuella förslag måste hanteras diskret för att undvika publicitet innan beslut, den som 
nominerar en kandidat ombeds därför att inte offentliggöra nomineringen och inte heller 
informera den nominerade. Nomineringarna kommer att beredas av fakultetsledningen och 
behandlas konfidentiellt.  
 
Som hedersdoktorer vid naturvetenskapliga fakulteten kan följande utses: 

• Framstående forskare vid utländska universitet eller motsvarande, vilka genom 
betydelsefullt samarbete med forskare inom fakulteten i hög grad har främjat 
forskningen vid fakulteten 

• Personer, som har gjort insatser av stor betydelse för naturvetenskap vid Lunds 
universitet. 

• Personer inom landet, som genom egna omfattande forskningsinsatser särskilt 
gynnat forskningen inom fakultetens område.  
 

Den som ska utnämnas till hedersdoktor får inte ha legalt eller ekonomiskt inflytande över 
naturvetenskapliga fakulteten. Personer som tidigare erhållit doktorsexamen (eller utsetts 
till hedersdoktor) i Sverige kan utses endast om examen har annat prefix än filosofie. Denna 
begräsning gäller inte doktorsexamen avlagd vid utländskt universitet. 

I nomineringen ska följande information ingå: 

• Vem som nomineras 
• Kortfattad motivering baserad på något/några av följande: 

a) Vetenskaplig excellens 

b) Excellens inom utbildning 

c) Väsentliga insatser inom vetenskap och/eller samhälle 



• Koppling till naturvetenskapliga fakultetens verksamhet via tidigare eller pågående 
samarbete/samverkan eller bedömning av hur den nominerade kan stärka 
naturvetenskapliga fakulteten genom framtida samarbete/samverkan. 

• I förslaget ska även framgå fullständig adress, telefonnummer och e-post till den som 
nomineras. 

 
Förslagsställarna ombeds att använda ett språk som förstås av den breda allmänheten 
eftersom motiveringen för den/de som utnämns till hedersdoktor kommer att användas i 
promotionsprogrammet och i pressmeddelanden. 
 
Nomineringen skickas till Ellen Giljam (ellen.giljam@science.lu.se)  
 
Hedersdoktorerna promoveras i samband med doktorspromotionen 2023. Fakulteten står 
för kostnaderna i samband med utnämning av hedersdoktorer. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 
 
Sven Lidin 
Dekan 


