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Udnævnelsen til æresdoktor er den højeste akademiske grad man kan tildeles. Forudsæt-
ningen for at komme i betragtning til udnævnelse som æresdoktor, er at være førende for-
sker inden for det pågældende felt, samt gennem et tæt samarbejde med fakultetet at have 
bidraget væsentligt til at udvikle forskningen og undervisningen på Aarhus Universitet.  
 
Indstillingsproces 
Hvert år i forbindelse med Aarhus Universitets årsfest (i efteråret) udnævnes et begræn-
set antal æresdoktorer på AU. Op til et halvt år i forvejen bedes fakulteterne indlevere for-
slag til kandidater til rektor. Forslag skal behandles i Akademisk Råd. 
 
Hvert fakultet kan som hovedregel indstille én kandidat (i særlige tilfælde to). 
Forslag til rektor skal indeholde: 
 

- en faglig indstilling 
- CV og publikationsliste 
- præcise kontaktoplysninger (fødselsdato, postadresse samt e-mail) 

 
Det er universitetsledelsen, der træffer endelig beslutning om tildeling af æresdoktorgra-
den. 
 
Æresdoktorer på Aarhus Universitet 
På følgende side: 
http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/aeresdoktorer-proklameret-
af-aarhus-universitet/ findes en liste over æresdoktorgrader tildelt ved Aarhus Universitet 
fra 1946-2011. 
 
Regelgrundlag 
Retsgrundlaget for tildeling af æresdoktorgraden er optaget i de almindelige regler om 
tildeling af doktorgrader. Bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 
(http://www.au.dk/om/organisation/index/6/65/6502doktorgradsbekendtgoerelsen/be
k750/). 
 
Ifølge §24 kan æresdoktorgraden tildeles forskere, der skønnes i den grad at have gjort sig 
videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt at hædre dem med den højeste videnskabe-
lige grad. Universitetet kan tildele en af de doktorgrader, der er nævnt i bekendtgørelsen, 
hvor universitetet har en kandidatuddannelse inden for området. Ifølge bekendtgørelsens 
§1, stk. 2 kan institutionen fastsætte nærmere regler inden for bekendtgørelsens rammer. 
 
Rektor har fastsat regler af 25. marts 2010: 
http://www.au.dk/om/organisation/index/6/65/2010-au4/. Ifølge §1 tildeles æresdok-
torgraden af rektor efter indstilling fra et akademisk råd. Det bemærkes, at der kun kan 
tildeles æresdoktorgrader med de betegnelser, der er anført i §3 i Aarhus Universitets in-
terne regler.  
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