§ 14.
Tytuł doktora honoris causa ASP w Warszawie:
1.Tytuł honorowy doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni.
2. Tytuł honorowy doktora honoris causa jest nadawany osobom o wybitnych osiągnięciach
artystycznych, naukowych i projektowych, cieszących się powszechnym autorytetem
i uznaniem oraz szczególnie zasłużonym dla kultury i sztuki.
3. Tytuł honorowy doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nadawany
jest przez Senat Uczelni nie częściej niż raz w roku akademickim.
4. Z wnioskiem o nadanie doktora honoris causa do Senatu może wystąpić Rada Wydziału
uprawniona do nadawania stopnia doktora habilitowanego z inicjatywy:
a) grupy przynajmniej 3 nauczycieli akademickich zatrudnionych w ASP w Warszawie
posiadających tytuł profesora,
b) Rady Wydziału nieposiadającej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
5. Wniosek, w formie uchwały Rady Wydziału, o nadanie tytułu wskazanej osobie przedstawia
Rektorowi na piśmie Dziekan - Przewodniczący Rady Wydziału uprawnionej do nadawania
stopnia doktora habilitowanego, do której wystąpiono z inicjatywą wraz z krótkim
uzasadnieniem i informacją o kandydacie. Kandydatem nie może być osoba będąca czynnym
lub emerytowanym pracownikiem Uczelni.
6. Rektor na najbliższym kolegium dziekańskim przeprowadza konsultacje dotyczące
zgłoszonej kandydatury, a następnie, po uzyskaniu akceptacji zwykłą większością głosów,
przekazuje wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wnioskującej Radzie Wydziału.
7. Po przekazaniu dokumentów przez Rektora do Rady Wydziału o nadanie tytułu doktora
honoris causa, Wnioskodawca dołącza pisemną zgodę kandydata, szczegółową
dokumentację obejmującą: życiorys kandydata, przebieg jego pracy twórczej, informacje o
działalności: artystycznej, dydaktycznej, naukowej, projektowej, organizacyjnej i społecznej,
współpracy z zagranicą, wykaz dorobku, wykaz nagród i odznaczeń.
8. Rada Wydziału po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 7. może podjąć uchwałę
w sprawie skierowania wniosku do Senatu o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora
honoris causa.
9. Rada Wydziału podejmuje uchwałę, o której mowa w pkt. 8. większością 3/5 głosów
statutowego składu Rady Wydziału.
10. Uchwałę, o której mowa w ust. 8, Dziekan Rady Wydziału przekazuje Rektorowi.
Do uchwały Dziekan dołącza wniosek zawierający uzasadnienie nadania tytułu doktora
honoris causa i dokumentację, o której mowa w ust. 7. Dziekan przedkłada niezwłocznie
Rektorowi wskazane w zdaniu pierwszym dokumenty wraz z wnioskiem o umieszczeniu
w porządku najbliższego posiedzenia Senatu Uczelni.
11. Wraz z dokumentami, o których mowa ust. 10, Rada Wydziału zgłasza propozycję osoby
laudatora (promotora) w postępowaniu oraz co najmniej dwie uczelnie, których senaty, rady
naukowe lub inne organy właściwe w sprawach naukowych zostaną poproszone o recenzję
lub wskażą recenzentów. Laudatorem i recenzentem może być wyłącznie osoba posiadająca
tytuł profesora. Laudatorem jest nauczyciel akademicki zatrudniony w ASP w Warszawie.
12. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa następuje
uchwałą Senatu, podjętą w jawnym głosowaniu większością 3/5 głosów statutowego składu.
13. Senat zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym wyznacza laudatora.
14. Opinia laudatora oraz opinie, recenzje lub uchwały stosownych gremiów: senatów, rad
naukowych lub innych organów właściwych w sprawach naukowych powinny wpłynąć w ciągu
6 tygodni od daty otrzymania uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora
honoris causa.
15. Senat przyjmuje recenzje oraz uchwały, o których mowa w ust. 14. w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
16. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa, Senat podejmuje w głosowaniu
tajnym, większością co najmniej 3/5 głosów statutowego składu, po uprzednim przyjęciu

laudacji i recenzji, o których mowa w ust. 14.
17. Nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
odbywa się w trakcie odrębnego, uroczystego posiedzenia Senatu ASP w obecności
wnioskodawców i zaproszonych gości.

