
Regulamin

przyznawania tytułów, medali i wyróżnień

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II1

I. Zasady ogólne

§ 1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  zwany dalej  Uniwersytetem, może przyznawać

osobom i  instytucjom tytuły  honorowe,  medale  i  wyróżnienia  w dowód uznania  za  wybitną

działalność naukową, społeczną, kulturalną, a także za działalność na rzecz Kościoła, Ojczyzny

i Uniwersytetu.

§ 2

1. Uniwersytet przyznaje następujące tytuły i medale:

1) Tytuł Doktora honoris causa;

2) Medal za Zasługi dla KUL;

3) Tytuł Deo et Patriae deditus (Bogu i Ojczyźnie oddany);

4) Medal Signum Universitatis;

5) Tytuł Profesora honorowego.

2. Wydziały  mogą  przyznawać  wyróżnienia  ustanowione  przez  rady  wydziałów,

z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 22 Regulaminu.

3. Wyjątkowym gościom przy okazji ważnych wydarzeń i uroczystości uniwersyteckich Rektor

może  wręczyć  statuetkę  Gratae  Memoriae  Signum  Universitatis (miniatura  pomnika

z dziedzińca KUL).

4. Inicjatywa  przyznania  tytułów,  medali  i  wyróżnień,  o  których mowa w ust.  1  i  2  winna

dotyczyć osób, odnośnie do których istnieje przekonanie, że przyjmą ofiarowaną im godność. 

II. Tytuł doktora honoris causa

§ 3

1. Akademickim  tytułem  honorowym  i  najwyższą  godnością  akademicką  nadawaną  przez

Uniwersytet jest tytuł doktora honoris causa.

2. Tytuł  honorowy doktora  honoris  causa  nadawany jest  osobom szczególnie  zasłużonym w

nauce,  religii  i  kulturze.  Osoby  proponowane  do  tej  godności  powinny  wykazywać  się

wybitnymi  osiągnięciami  oraz wyróżniać się  niekwestionowanym autorytetem, cieszyć się

nieposzlakowaną opinią naukową i nienaganną postawą moralną.

1 Wprowadzony uchwałą Senatu KUL z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania
tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (752/II/1)
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3. Nadanie tytułu doktora  honoris causa winno wynikać z rzeczywistych zasług wyróżnionej

osoby dla nauki, religii i kultury oraz przyczyniać do rzeczywistej promocji KUL w kraju i za

granicą.

§ 4

1. Tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje Senat na wniosek rady wydziału uprawnionej

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2. Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa zatwierdza Wielki Kanclerz; w odniesieniu

do doktorów honoris causa na wydziałach kościelnych i osób duchownych po uzyskaniu nihil

obstat Stolicy Apostolskiej.

3. Tytułu nie nadaje się pracownikom Uniwersytetu.

§ 5

1. Przyjmuje się zasadę, że dla zachowania wagi nadawanego tytułu, Uniwersytet nadaje go nie

częściej niż raz do roku. W uzasadnionych wypadkach można nadać tytuł drugi raz w ciągu

roku.

2. Poszczególne wydziały zachowują prawo wnioskowania o nadanie tytułu  doktora honoris

causa nie częściej niż raz na cztery lata. Kolejność ubiegania się o nadanie przez wydział

tytułu doktora  honoris causa wynika z merytorycznych przesłanek uwzględniających dobro

Uniwersytetu.

§ 6

1. Nadanie  tytułu  doktora  honoris  causa odbywa  się  w  obecności  Senatu  i  społeczności

akademickiej.

2. Przy nadaniu tytułu doktora  honoris causa wręcza się dyplom formatu A2, drukowany na

papierze czerpanym. 

III. Medal za Zasługi dla KUL

§ 7

1. Osobom i instytucjom wybitnie zasłużonym dla Uniwersytetu może być przyznany Medal za

Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. Osoby  i  instytucje  proponowane  do  tej  godności  winny  wykazywać  się  ofiarnością

i oddaniem  na  rzecz  Uniwersytetu,  a  tym  samym  upowszechnianiem  jego  idei  „Deo

et Patriae”.

§ 8

1. Medal  za Zasługi  dla  KUL przyznaje Senat  na wniosek Rektora,  rady wydziału,  Zarządu

Towarzystwa Naukowego KUL lub Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
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2. Medal może być przyznany pośmiertnie. Medalu nie przyznaje się aktualnym pracownikom

i studentom KUL.

§ 9

1. Wręczenie medalu ma  uroczysty charakter i dokonywane jest przez Rektora.

2. Wraz z medalem wręczany jest ozdobny akt nadania.

3. Osoby i instytucje, którym nadano medal, wpisywane są do specjalnej Księgi Zasłużonych dla

KUL  –  w  formie  krótkiej  informacji,  zawierającej  krótkie  omówienie  ich  zasług  dla

Uniwersytetu.

IV. Tytuł Deo et Patriae deditus

§ 10

1. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w wiernej służbie Bogu i Ojczyźnie poprzez

upowszechnianie  kultury  chrześcijańskiej Uniwersytet może  nadać  tytuł  Deo  et  Patriae

deditus.

2. Osoby  i  instytucje  proponowane  do  tej  godności  powinny  wykazywać  się  wybitnymi

zasługami dla Kościoła i  Ojczyzny oraz wyróżniać się nieposzlakowaną opinią i  postawą

moralną.

§ 11

1. Tytuł  Deo  et  Patriae  deditus nadaje  Senat,  nie  częściej  niż  dwa  razy  do  roku.

W uzasadnionych wypadkach można nadać tytuł trzeci raz w ciągu roku.

2. Tytułu nie nadaje się aktualnym pracownikom i studentom Uniwersytetu.

§ 12

1. Nadanie  tytułu  Deo  et  Patriae  deditus odbywa  się  w  obecności  Senatu  i  społeczności

akademickiej, przy okazji uroczystości uniwersyteckich.

2. Przy nadaniu tytułu Deo et Patriae deditus wręcza się statuetkę w kształcie drzewa, autorstwa

prof. Gustawa Zemły oraz dyplom okolicznościowy.

V. Medal Signum Universitatis

§ 13

1. Osobom  i  instytucjom zasłużonym dla  Uniwersytetu  może być  przyznany Medal  Signum

Universitatis.

2. Osoby  i  instytucje  proponowane  do  tej  godności  winny  wykazywać  się  oddaniem

Uniwersytetowi oraz troską o jego byt, rozwój i tożsamość.
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§ 14

1. Medal Signum Universitatis przyznaje Rektor wybranym przez siebie osobom i instytucjom.

2. Medal może być przyznawany pracownikom Uniwersytetu.

3. Rektor przedstawia Senatowi roczne sprawozdanie informujące o tym, komu medal został 

przyznany.

§ 15

1. Wręczenie medalu ma  uroczysty charakter i dokonywane jest przez Rektora.

2. Wraz z medalem wręczany jest dyplom okolicznościowy.

VI. Tytuł profesora honorowego KUL

§ 16

1. Wybitnemu uczonemu może być nadany tytuł profesora honorowego KUL.

2. Tytuł  profesora  honorowego  nadawany  jest  osobom  szczególnie  zasłużonym  w  nauce,

wykazującym  się  wybitnymi  osiągnięciami  oraz  cieszącym  się  nieposzlakowaną  opinią

naukową i nienaganną postawą moralną.

§ 17

1. Tytuł profesora honorowego KUL nadaje Senat na wniosek Rektora lub rady wydziału. 

2. Tytuł profesora honorowego KUL nie może być przyznawany pracownikom Uniwersytetu.

§ 18

1. Nadanie tytułu ma uroczysty charakter i dokonywane jest przez Rektora w obecności Senatu

lub rady wydziału.

2. Przy nadaniu tytułu wręcza się okolicznościowy dyplom.

VII. Uroczyste odnowienie doktoratu

§ 19

1. Wobec wybitnych absolwentów Uniwersytetu może zostać dokonane uroczyste odnowienie

doktoratu uzyskanego na Uniwersytecie.

2. Odnowienia doktoratu dokonuje się z okazji co najmniej 50. rocznicy jego uzyskania.

§ 20

Uroczystego  odnowienia  doktoratu  uzyskanego  na  Uniwersytecie  dokonuje  Senat  w  drodze

uchwały, na wniosek rady wydziału, która nadała stopień doktora.

§ 21

1. Uroczyste  odnowienie  doktoratu  odbywa  się  podczas  wydarzeń  uniwersyteckich  lub

wydziałowych w obecności rady wydziału, która wnioskowała o odnowienie doktoratu.

2. Przy odnowieniu doktoratu wręcza się okolicznościowy dyplom.
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VIII. Wyróżnienia nadawane przez rady wydziałów

§ 22

1. Pracownikom,  pracownikom  emerytowanym,  studentom,  absolwentom  oraz  osobom

i instytucjom zasłużonym dla rozwoju wydziału, rada wydziału może przyznać ustanowione

przez siebie wyróżnienie.

2. Zasady  i  tryb  przyznawania  wyróżnienia,  wraz  ze  wskazaniem  formy  i  częstotliwości

przyznawania, określa regulamin przyjęty przez radę wydziału i zatwierdzony przez Rektora

po zaopiniowaniu przez Kapitułę ds. Tytułów Honorowych, Medali i Odznaczeń. 

IX. Procedura

§ 23

1. Wnioski w sprawie przyznania tytułów i medali opiniuje Kapituła ds. Tytułów Honorowych,

Medali i Odznaczeń, zwana dalej Kapitułą, powołana przez Rektora.

2. Organ  lub  osoba  uprawniona  do  wnioskowania  o  przyznanie  godności,  o  których  mowa

w niniejszym  Regulaminie  składa  do  Senatu,  za  pośrednictwem  Kapituły,  wniosek

zawierający w szczególności:

1) wskazanie rodzaju godności, która ma być przyznana;

2) imię i nazwisko osoby lub pełna nazwę instytucji, której godność ma być przyznana;

3) odpowiednio krótki życiorys osoby lub charakterystykę instytucji;

4) uzasadnienie wniosku ze wskazaniem zasług, za które ma być przyznana godność;

5) krótkie uzasadnienie do wykorzystania w uchwale Senatu i na dyplomie;

6) propozycje recenzentów i laudatora.

§ 24

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Posiedzenia mogą mieć charakter zwyczajny albo nadzwyczajny.

3. Posiedzenia  zwyczajne  są  zwoływane  w  pierwszym  i  drugim  semestrze  każdego  roku

akademickiego.

4. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane w razie potrzeby.

§ 25

1. Opinię w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie godności uniwersyteckiej

Kapituła  wyraża  na  posiedzeniu zwyczajnym  w formie uchwały.  W sytuacji  wyjątkowej,

Przewodniczący  Kapituły  może  zarządzić  skierowanie  wniosku  na  posiedzenie

nadzwyczajne.

2. Po  przeprowadzeniu  głosowania  i  sporządzeniu  uzasadnienia,  Przewodniczący  Kapituły
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przekazuje  wniosek  o  wszczęcie  postępowania  o  nadanie  godności  uniwersyteckiej  wraz

z opinią Rektorowi.

3. Po zapoznaniu z treścią wniosku i przedłożonej opinii, Rektor podejmuje decyzję w zakresie

skierowania wniosku do dalszego procedowania.

X. Przepisy końcowe

§ 26

1. Traci  moc  uchwała  Senatu  KUL z  dnia 21  września  2012  r.  w sprawie  określenia  zasad

nadawania przez KUL akademickiego tytułu doktora honoris causa (721/III/10).

2. Traci  moc  Regulamin  przyznawania  medalu  „Za  zasługi  dla  Katolickiego  Uniwersytetu

Lubelskiego” przyjęty przez Senatu KUL dnia 20 lutego 1976 r.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Senat.
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