
NTNU S-sak 22/09 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 
31.03.2009 TS/KWB 
Arkiv: 2009/5017   
 
 
 
 

N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Oppnevning av æresdoktorkomité 
 
 
 
 
Tilråding: 

1. Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomité for æresdoktorer. 
2. Styrets ”kriterier for utnevnelse av æresdoktorer” oppdateres som foreslått. Komiteens mandat 

og sammensetning tas inn som nytt punkt 3.  
 
Bakgrunn 
I henhold til gjeldende prosedyre for utnevning av æresdoktorer legger Rektor selv fram innstilling 
for Styret basert på innspill fra fakultetene. I fjor høst ba Styret om at Rektor oppnevner en komité 
som kan avgi innstilling til Styret. Vi foreslår at komiteen også fungerer som letekomité. Bakgrunnen 
er at det kan være ønskelig å aktivt få fram forslag på kandidater som sikrer en god kjønnsbalanse og 
at NTNUs æresdoktorer over tid gjenspeiler universitetets faglige mangfold. Styret har fra tid til 
annen også etterspurt yngre forskere og profilerte personer som kan gi positiv oppmerksomhet om 
NTNU, - ikke minst i jubileumsåret 2010.  
 
Forslag til mandat og sammensetning  
Forslag til nytt punkt 3 til erstatning for nåværende prosedyre:  
 
3. Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomite for æresdoktorer. Komiteen skal ha 5 medlemmer 
slik at komiteen over tid gjenspeiler NTNUs faglige bredde. Medlemmene oppnevnes av Rektor for 
fire år av gangen, men i ufase slik at man ivaretar behovet for fornyelse av komiteen.  
 
Komiteen skal være en pådriver for å finne kandidater som oppfyller Styrets kriterier og som sikrer 
en god kjønnsbalanse blant NTNUs æresdoktorer. Komiteen skal:  

a) be om innspill fra fakultetene, men kan også selv foreslå kandidater, 
b) avgi innstilling til Styret med forslag til utnevnelse av æresdoktorer. 

 
 
Vedlegg:  
Styrets kriterier for utnevnelse av æresdoktorer med foreslåtte endringer. 
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Gjeldende kriterier for æresdoktor (K-sak 2/26) foreslås revidert. Endringer er 
markert med overstrekning eller kursiv 
 
 
Kriterier for utnevnelse av æresdoktorer ved NTNU 
 
Styret Kollegiet vedtar følgende kriterier for utvelgelse av æresdoktorer for NTNU: 
 
1. Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig  

innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende 
innsats innenfor kunst og kultur.  

 
2. Ved vurderingen av forslag til æresdoktorer, vil det i tillegg til kvalitet og omfang av  

kandidatenes innsats innenfor sitt fagområde også bli tatt hensyn til: 
• om utnevningen bidrar til å markere hva NTNU står for vedrørende forskning på  
 internasjonalt nivå og internasjonalt forskningssamarbeid. 
• om den som utpekes gjennom faglig samarbeid og kontakt med miljøer ved NTNU har 

hatt betydning for den faglige utvikling av disse. 
• at utnevningene til æresdoktor over tid kommer til å gjenspeile mangfoldet og  
 bredden i universitetets mange fagmiljøer. 
• Norske statsborgere kan utnevnes til æresdoktor dersom motivasjonen er at de har 

gjort en innsats for internasjonal markering. 
• Ut fra et ønske om at det å bli utnevnt til æresdoktor ved NTNU skal henge svært  
 høyt, skal det utnevnes 1- 3 æresdoktorer hvert år. 
• Det bør tillegges vekt om æresdoktorene også i fremtiden vil kunne forventes å  
 spille en viktig rolle for kontakt mellom NTNU og andre institusjoner. 

 
3. Fagmiljøene via fakultetene inviteres til å komme med forslag. Ut fra disse forslagene  

fremmes en innstilling til Kollegiet i samråd med Rektor.1 
 

3. Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomite for æresdoktorer. Komiteen skal ha 5 
medlemmer slik at komiteen over tid gjenspeiler NTNUs faglige bredde. Medlemmene 
oppnevnes av Rektor for fire år av gangen, men i ufase slik at man ivaretar behovet for 
fornyelse i komiteen.  
 
Komiteen skal være en pådriver for å finne kandidater som oppfyller Styrets kriterier og som 
sikrer en god kjønnsbalanse blant NTNUs æresdoktorer. Komiteen skal: 

a) be om innspill fra fakultetene, men kan også selv foreslå kandidater, 
b) avgi innstilling til Styret med forslag til utnevnelse av æresdoktorer. 

 

                                                 
1 Etter nåværende styringsordning fremmer Rektor innstilling til Styret.  


