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Nadawanie doktoratów honoris 

causa przez uniwersytety, akade-

mie i inne wyższe uczelnie to pięk-

na tradycja akademicka specjalne-

go wyróżnienia. Stopnie i tytuły 

naukowe są uwarunkowane speł-

nieniem ściśle określonych wy-

mogów naukowych i procedur za-

wartych w ustawie o szkolnictwie 

wyższym. Doktor honoris causa to 

godność (urzędowo tytuł), którym 

może być wyróżniony nie tylko wy-

bitny uczony, ale również artysta, 

polityk, mąż stanu, szczególnie za-

służony dla społeczeństwa (świec-

ki lub duchowny) bez względu na 

narodowość i kraj pochodzenia. 

A oto przykłady: w 1879 r. Uniwer-

sytet Wrocławski nadał godność 

doktora honoris causa muzykowi 

Johannesowi Brahmsowi, kompo-

zytorowi „Uwertury akademickiej 

Gaudeamus igitur”, która stała się 

studenckim hymnem. W 1921 r. 

Uniwersytet Jana Kazimierza we 

Lwowie nadał doktorat honoris 

causa politykowi Herbertowi Ho-

overowi z USA, który w latach 

1929–1933 był prezydentem Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki. Na-

sza Akademia Medyczna w 2009 r. 

nadała godność doktora honoris 

causa byłemu metropolicie wro-

cławskiemu, kardynałowi Henry-

kowi Gulbinowiczowi. W 2008 r. 

Politechnika Wrocławska nadała 

tytuł doktora honoris causa kanc-

lerz Republiki Federalnej Niemiec 

Angeli Merkel.

Już w średniowieczu podobne 

wyróżnienia honorowe dodawano 

do tytułu doktora wybitnym jed-

nostkom w formie przymiotników. 

Doktoraty honoris causa

Moja Akademia
cz. 31

Bogdan Łazarkiewicz

Że wspomnę tu doctor angelicus 

(św. Tomasz z Akwinu), doctor 

christianissimus (Jan Gerson), czy 

doctor mirabilis (Roger Bacon). 

Jednym z pierwszych, który nie-

zależnie od stopnia naukowego 

doktora zaczął nadawać „doktora-

ty” jako honorowe wyróżnienie był 

Uniwersytet Paryski (XII wiek). 

W statucie naszej Uczelni (Sta-

tut Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu 

z dnia 17 września 2012 r.) zapisy 

o doktoratach honoris causa znaj-

dują się w trzech paragrafach: § 7 

„Promocja doktora honoris causa”, 

§ 9 „O akademickim tytule hono-

rowym nadawanym przez Uczel-

nię” i § 78 „Komisja do Spraw Dok-

toratów Honoris Causa”.

Z pisemnym wnioskiem i uza-

sadnieniem o nadanie doktora-

tu honoris causa może wystąpić 

członek Rady Wydziału, posiada-

jący tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego (dawny 

docent) do rektora Uczelni. Po 

wstępnej akceptacji przez rektora 

wniosek wraca do dziekana, który 

po wstępnej opinii Wydziałowej 

Komisji ds. Doktoratów Honoris 

Causa, następnie jest dyskutowa-

ny na posiedzeniu Rady Wydziału 

i ta powołuje dwóch recenzentów. 

Pozytywne recenzje i pozytywny 

wynik tajnego głosowania Rady 

Wydziału upoważnia dziekana do 

wystąpienia z wnioskiem do Se-

natu Uniwersytetu Medycznego 

Prof. Hans Georg Knoch otrzymuje tytuł doktora honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocławiu (25.11.1985 r.)
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o nadanie tytułu doktora honoris 

causa. 

W okresie PRL-u każdorazowa 

decyzja Uczelni o nadanie dok-

toratu honoris causa musiała być 

zatwierdzona przez ministra. Pro-

motorem doktoratu honoris causa 

przeważnie jest wnioskodawca. 

Poczet doktorów honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu rozpoczyna prof. Stanisław 

Kulczyński, filozof, zoolog i bo-

tanik, były profesor Uniwersyte-

tu Jana Kazimierza we Lwowie, 

a po II wojnie światowej organi-

zator i pierwszy rektor Uniwersy-

tetu i Politechniki Wrocławskiej, 

w strukturach którego przez pięć 

lat działał nasz Wydział Lekar-

ski. Uroczystość promocyjna od-

była się 3 marca 1961 r. już w ra-

mach naszej Akademii Medycznej, 

a promotorem był prof. Antoni 

Falkiewicz. 

Wśród 87 doktoratów honoris 

causa, jakie nadała nasza Uczel-

nia do 2014 r., ja miałem zaszczyt 

czterokrotnie pełnić funkcję pro-

motora. Byli to promowani: prof. 

Hans Georg Knoch – chirurg, rek-

tor Akademii Medycznej w  Dreź-

nie, dyrektor Kliniki Chirurgicz-

nej, prof. Waldemar Kozuschek 

– chirurg, dyrektor Kliniki Chirur-

gicznej w Bochum, prof. Stanisław 

Konturek – fizjolog, dziekan Wy-

działu Lekarskiego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie i prof. 

Ryszard Badura – chirurg wetery-

naryjny, rektor Akademii Rolni-

czej we Wrocławiu. Wymienieni 

wyżej współpracowali naukowo 

z odpowiednimi katedrami, klini-

kami lub zakładami naszej Uczel-

ni, a w Dreźnie i Bochum odbywa-

li staże specjalistyczne asystenci 

i studenci na zasadach wymiany 

bezdewizowej.

Piękne ceremonie nadawania 

doktoratów honoris causa prawie 

zawsze odbywały się w barokowej 

Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego w czasie inaugu-

racji roku akademickiego lub jako 

wydzielona uroczystość. Dwa dok-

toraty honoris causa wyraźnie róż-

Prof. Waldemar Kozuschek otrzymuje tytuł doktora honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocławiu (4.10.1995 r.)

Prof. Stanisław Konturek (pierwszy z prawej) otrzymuje tytuł doktora honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocławiu (6.10.1998 r.) (fot. Paweł Golusik)

Prof. Ryszard Badura otrzymuje tytuł doktora honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocławiu (3.3.2000 r.) (fot. Marek Kosendiak)
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Prof. Bogdan Łazarkiewicz otrzymuje tytuł doktora honoris causa 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu (30.4.2002 r.)

Prof. Bogdan Łazarkiewicz otrzymuje tytuł doktora honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocławiu (6.10.2009 r.) 

niły się od tradycyjnej ceremonii 

ich nadawania. 

Prof. Adam Gruca – ortope-

da, były pracownik Uniwersytetu 

Jana Kazimierza we Lwowie, a po 

II wojnie światowej kierownik kli-

niki Akademii Medycznej w War-

szawie, z powodu ciężkiej choroby 

i zaawansowanego wieku nie mógł 

przybyć do Wrocławia i dokument 

nadania doktoratu honoris causa 

naszej Uczelni (25.02.1982 r.) został 

mu wręczony przez rektora prof. 

Mariana Wilimowskiego i promo-

tora prof. Stefana Koźmińskiego 

w jego domu w Warszawie. 

Prof. Józef Mądalski (w latach 

1962–1964 Dziekan Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu) uzyskał 

doktorat honoris causa naszej 

Uczelni zatwierdzony przez Senat, 

jednak na uroczystość wręcze-

nia, która miała miejsce kilka ty-

godni później, 13 stycznia 1996 r. 

nie przybył, ponieważ wcześniej 

zmarł (fotel dla doktoranta był pu-

sty, przewieszony czarną wstęgą). 

Doktorat honoris causa ojca ode-

brała jego córka.

Obaj promowani mieli około 

90 lat… Podobne przypadki nie 

należą do rzadkości również na in-

nych wyższych uczelniach. Tytuły 

honorowe, medale, odznaczenia 

i inne wyróżnienia za działalność 

i osiągnięcia należy przyznawać 

i wręczać wcześniej, osobom, które 

jeszcze w miarę są zdrowe i spraw-

ne, i potrafią się cieszyć, a także 

wytrzymać fizycznie przedłużające 

się często uroczystości jubileuszo-

we. Nie mogą to być gratyfikacje 

„za to, że ktoś długo żyje”…

30 kwietnia 2002 r. Wydział We-

terynarii Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu nadał mi godność dok-

tora honoris causa. Wnioskodaw-

cą i promotorem był prof. Ryszard 

Badura. 

6 października 2009 r. w czasie 

uroczystej inauguracji roku akade-

mickiego 2009/2010 otrzymałem 
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doktorat honoris causa w mojej 

własnej Uczelni – Akademii Me-

dycznej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu, a wnioskodawcą i pro-

motorem był prof. Zygmunt Grze-

bieniak, mój następca, kierownik 

II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogól-

nej i Chirurgii Onkologicznej.

W 1990 r. wydano książkę „Dok-

torzy honoris causa Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu 1950–1990” 

pod redakcją Bogdana Łazarkie-

wicza i Leszka Barga, obejmującą 

poczet pierwszych 34 doktorów 

honoris causa naszej Uczelni.
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