Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E
______________________________________________
S M E R N I C A

ZÁSADY
udeľovania titulu „doctor honoris causa“
na Žilinskej univerzite
v znení Dodatku č. 1
(úplné znenie)

Žilina, február 2003

č. 33

Článok 1
Titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.“) udeľuje vedecká rada Žilinskej univerzity
(ďalej len „VR ŽU“) významným domácim aj zahraničným osobnostiam v súlade s ust. § 12 ods.1
písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o VŠ“) .
Článok 2
Titul „doctor honoris causa“ je možné navrhnúť:
(a) medzinárodne uznávanej osobnosti, ktorej vedecký alebo umelecký profil a zásluhy o
pokrok a rozvoj vedy, techniky alebo umenia majú medzinárodný význam a ohlas a ktorá
má významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia, alebo
(b) vynikajúcej osobnosti zo Slovenska alebo zo zahraničia, ktorá sa osobitne a v širokej miere
zaslúžila o rozvoj Žilinskej univerzity (ďalej len „ŽU“), jej fakúlt a pracovísk, ako aj o
rozvoj žilinského regiónu a Slovenskej republiky.

Článok 3
(1) Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ predkladá VR ŽU rektor alebo dekani fakúlt.
(2) Dekan fakulty predkladá návrh VR ŽU po jeho prerokovaní a schválení vo vedeckej rade
príslušnej fakulty.

Článok 4
Písomný návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ musí obsahovať:
(a) osobné údaje navrhovanej osobnosti, získanú vedeckú, vedecko-akademickú, vedeckoumeleckú hodnosť, vedecko-pedagogický alebo akademický titul, funkcie, vedecké, odborné
alebo umelecké aktivity, dosiahnuté významné výsledky v oblasti pôsobenia,
(b) údaje o rozsahu publikačnej činnosti a zoznam najvýznamnejších publikovaných prác,
projektov, umeleckých diel, citácií a ohlasov,
(c) prehľad získaných ocenení a vyznamenaní,
(d) význam a prínos navrhovanej osobnosti z medzinárodného hľadiska a pre Slovenskú republiku,
(e) význam a prínos navrhovanej osobnosti pre ŽU a pre jej fakulty, resp. iné súčasti,
(f) význam udelenia titulu pre prehlbovanie spolupráce so ŽU a s jej súčasťami,
(g) záznam z príslušného rokovania vedeckej rady fakulty, alebo ústavu ŽU.

Článok 5
(1) Ak VR ŽU schváli návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“, predseda VR ŽU túto
skutočnosť navrhovanej osobnosti písomne oznámi.
(2) Ak VR ŽU návrh neschváli, konanie sa zastavuje. Opakovaný návrh na udelenie titulu „doctor
honoris causa“ tej istej osobnosti nie je prípustný.
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Článok 6
VR ŽU schválením návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“ priznáva jeho nositeľovi
tieto práva a povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

používať titul „doctor honoris causa“,
zúčastňovať sa na slávnostných zasadnutiach VR ŽU,
zúčastňovať sa na zasadnutiach rozšíreného kolégia rektora,
šíriť dobré meno Žilinskej univerzity a Slovenskej republiky,
naďalej rozvíjať vedecké styky a spoluprácu so ŽU a pomáhať pri jej ďalšom rozvoji.

Článok 7
Titul „doctor honoris causa“ sa odovzdáva v súlade s tradíciami a zvyklosťami na
slávnostnom zasadnutí VR ŽU a vedeckej rady navrhujúcej fakulty, alebo ústavu ŽU vo forme
diplomu a medaily s uvedením textu „DOCTOR HONORIS CAUSA“.
Článok 8
(1) Vedecká rada ŽU schválila túto smernicu dňa 19. februára 2003 s účinnosťou od 20. februára
2003.
(2) Zrušujú sa zásady pre udeľovanie čestného titulu „DOCTOR HONORIS CAUSA Žilinskej
univerzity“ schválené VR ŽU dna 7. 5. 1997.
(3) Dodatok č. 1 bol schválený vedeckou radou ŽU dňa 7. 2. 2008. Nadobúda platnosť a účinnosť
dňa 8. 2. 2008.

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
predseda VR a rektor ŽU
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