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 תקנון להענקת תוארי "דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד" 

 
  
  
מטרת הוראה זו לקבוע את הקריטריונים להענקת תוארי "דוקטור לפילוסופיה   מטרה . 1

גוריון ואת ההליכים לאישורו של המועמד -כבוד"  מטעם אוניברסיטת בן לאות   
 תואר זה.  לקבלת   

 
 תואר "דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד" יוענקו למועמדים הנמנים על אחת    .2

 הבאות: הקבוצות   
 

אנשי רוח, אמנות ומדע דגולים ויוצרים בעלי שם שהאוניברסיטה רוצה  2.1   
 בכבודם, ושבכבודם היא עצמה מתכבדת.     

 
 לותם אישי ציבור ומדינה מהארץ ומחו"ל, אשר זכו ליוקרה רבה בפעי 2.2   
 הציבורית והמדינית.     

 
פעילי ציבור, מתנדבים ונדבנים אשר נטלו חלק בולט בסיוע למדינה תוך  2.3   
 על פעילות בדרום ובנגב, ו/או הרימו תרומה משמעותית ביותר   דגש    
 האוניברסיטה ולקידום פעילותה האקדמית.לפיתוחה של     

 
  10בוד" לא יעלה על ר לפילוסופיה לשם כמקבלי התואר "דוקטומספר         מספר . 3

הטקס  אחת לא יעלה על שניים.אקדמית מספר הטקסים בשנה בשנה. 
במקרים מיוחדים, ניתן יהיה להעניק את התואר  באוניברסיטה.יתקיים 

 . הנשיאעפ"י החלטת  במקום מגוריו של הדוקטור לשם כבוד
 התארים  
   וסדרי  
                          קטור, יובא הנושא לוועדה ל, עפ"י שיקול דעת הרבמקרים יוצאים מן הכל 3.1 הענקתם  

בישיבתם הקרובה   המנהלולוועד המרכזת, ואח"כ תימסר הודעה לסנאט 
     ביותר.

 
 יש לקיים איזון נאות במספר המועמדים משלש הקבוצות המוגדרות   3.2   
 לעיל.  2בסעיף     

 
הצעה לועדה באמצעות מנים רשאי ליזום ולהגיש כל חבר בסינאט ובחבר הנא הגשת  .4

 הרקטור או הנשיא. הצעות  
 וגיבוש 

פיה  הצעות למתן תארים ידונו בפני ועדה להענקת תוארי "דוקטור לפילוסו 4.1          המלצות
(. הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: הנשיא, " "הועדה  :ולעיל לאות כבוד" )להלן

סגני הנשיא: סגן/ית  2,    מנהלההועד הרקטור, יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר 
חברי   4-ו  ודיקן למו"פפיתוח משאבים וסגן/ית הנשיא קשרי ציבור והנשיא ל

. ע"י הסנאטואשר ייבחרו מדי שנתיים   פקולטות שונותסנאט המייצגים 
תבחר   -הנשיא יכהן כיו"ר הועדה, ובהעדרו הרקטור. בהיעדר שניהם

 הוועדה אחד מחבריה לכהונת יושב הראש. 
, ובלבד ששניים חברים( ששה) 6מניין חוקי לישיבות הוועדה יהיה לפחות                               

לפחות ארבעה מבין אלו: בישיבה שינכחו יהיו נציגי הסנאט ולפחות מהם 
 הנשיא. סגני 2יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הועד המנהל, , הרקטור, הנשיא

,  ץ. הדיונים יהיו חסוייםפהוועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה אשר לא יו
מתאפשר שלכל הנוכחים ובלבד  -ויכול שיתקיימו באמצעי ועידה מרחוק
 לשמוע זה את זה ולשוחח זה עם זה.

 
האוניברסיטה תפנה בכתב לכל חברי הסנאט וחבר הנאמנים  לשכת נשיא  4.2   

 .בלת התואר "דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד" ולבקש להציע מועמדים לק
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בהתאם למועד הממליצים יעבירו את המלצותיהם ללשכת הנשיא  4.3   
המלצות אלה צריכות  .האחרון להגשת הצעות כפי שיפורסם ע"י הועדה

 לכלול נימוקים לבחירה.
    

מתום  לא יאוחר הוועדה להענקת תארים תדון ותסכם המלצותיה  4.4   
 מהמועד האחרון לקבלת ההצעות מדי שנה.  ייםדשחו

 
, תוגש בכתב לדיון בוועדה המרכזת  הוועדה ה המפורטת שלהמלצת 4.5   

לאישור הוועד   אישור הסנאט יועברלאחר ו ,לאישור הסנאט -לאחריו
הסכמת המועמד כאמור  האישורים ייכנסו לתקפם עם קבלתהמנהל. 
 להלן. 4.7בסעיף 

 
הנשיא או מי שהוסמך על ידו אל  המנהל יפנהאישור הוועד לאחר קבלת  4.6   

לא תיכנסנה   -. לא התקבלה הסכמהאת הסכמתו המועמד כדי לקבל
תיכנסנה   -ט והועד המנהל לתוקף. ניתנה הסכמת המועמדהחלטות הסנא

 החלטות הסנאט והועד המנהל לתקפן.
 

בוד תואר ד"ר לשם כההענקת  לטקסמועמד ה הזמנתהיה ולאחר  4.7   
הנשיא רשאי לבחור להעניק את ילך המועמד לעולמו, והסכמתו/ה לקבלו, 

 . (posthumouslyהפרס לאחר המוות )
 
 אחריות הביצוע תהיה על נשיא האוניברסיטה.  .5
 
 
 
 


