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1. Volgens de momenteel geldende reglementen vindt de verlening van een 
doctoraat honoris causa plaats:  
- Wegens zeer uitstekende verdiensten;  
- Door het Bestuur van de Universiteit (BvU); 
- Op voordracht van een faculteit en de Commissie voor Promoties en 

Eredoctoraten; 
- In de faculteit welk samen met de Commissie de voordracht heeft gedaan.  

 
 

2. Met zeer uitstekende verdiensten als hierboven vermeld worden geacht te zijn 
bedoeld buitengewone verdiensten wegens voorbeeldige verrichtingen 
(hoogstaande verrichtingen die het navolgen waard zijn) op het stuk van en / of 
met betrekking tot de wetenschapsbeoefening, d.w.z. het wetenschappelijke 
onderwijs en onderzoek. Het kan daarbij gaan om:  
 
a. Omvangrijk eigen wetenschappelijk werk van bijzondere kwaliteit van een 

landgenoot, dat niet alleen in Suriname maar ook misschien zelfs uitsluitend in 
het buitenland sterk de aandacht heeft getrokken; 
of 

b. Omvangrijk eigen wetenschappelijk werk van bijzondere kwaliteit van een 
buitenlander, dat voor Suriname van grote importantie is; 
en / of 

c. Bijzondere prestaties van een landgenoot of een buitenlander, in Suriname of 
daarbuiten, terzake van het bevorderen van wetenschapsbeoefening door 
derden; direct door personen te stimuleren tot het verrichten van 
wetenschappelijk werk, indirect door bevordering van de toepassing van 
resultaten van wetenschappelijk werk.  
 



 
 

3. Onze universiteit zou het eigen en het nationaal belang schaden indien zij, om 
welke reden dan ook, bij de toekenning van eredoctoraten lagere maatstaven zou 
toestaan dan worden gehanteerd door vooraanstaande universiteiten in het 
buitenland. Immers, het moet voor een prominent, verdienstelijk persoon een grote 
eer zijn het doctoraat honoris causa van onze universiteit te ontvangen, evenals 
het door onze universiteit als een bijzondere eer moet worden ervaren die persoon 
via de verlening van een eredoctoraat aan zich te mogen verbinden.  

 
 
 

 

De verwerking van voorstellen tot het verlenen van eredoctoraten: 

1. Voorstellers van eredoctoraten1 kunnen voor advies met betrekking tot de 

procedure bij de CPE terecht.  De CPE geeft de algemene voorwaarden door (zie 

het bovenstaande) waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarnaast adviseert de 

CPE de voorsteller om aan het verzoek een curriculum vitae van de betreffende 

persoon toe te voegen alsmede een schrijven waarin gemotiveerd wordt waarom 

deze persoon het eredoctoraat verdiend heeft en een brief getekend door minstens 

3 (drie) organisaties of 5 (vijf) personen die dit verzoek ondersteunen. Ook wordt 

de voorsteller gevraagd na te gaan bij welke van de zes faculteiten van de 

Universiteit de voordracht tot het verlenen van een eredoctoraat gedaan zal 

worden. 

 

2. Het  standaardformulier “Voorstel Eredoctoraten” (zie bijlage1)  wordt aan de 

voorsteller verstrekt met het verzoek dit formulier samen met de eerder genoemde 

documenten te verzenden naar de betreffende faculteit. Ook wordt aan de 

voorsteller gevraagd een kopie van dit ingevulde formulier (zonder de 

bijbehorende bescheiden) in te leveren bij de CPE zodat de centrale registratie 

van de voorstellen voor eredoctoraten, plaats kan vinden.   

 

 

3. Stuurt de faculteit de betreffende documenten door naar de CPE, maar wordt de 

kandidaat niet voorgedragen, dan worden de documenten opgeborgen door de 

CPE. Draagt de faculteit de persoon wel voor, dan zal de CPE op grond van de 

criteria vastgelegd in de voorwaarden een advies over de voordracht formuleren. 

 

4. De CPE stuurt ten slotte de voordracht en haar advies door naar het Bestuur van 

de Universiteit (BvU) met het verzoek de CPE te informeren over het al dan niet 

toekennen van het eredoctoraat. 

 

                                                           
1 Voorstellers kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen, organisaties of rechtspersonen. 



 
 

5. Besluit het BvU het doctoraat niet toe te kennen, dan worden de documenten 

hieromtrent door de CPE opgeborgen.  

 

 

6. Besluit het BvU het doctoraat wel toe te kennen, dan worden de voorbereidingen 

voor de ceremonie waarbij het eredoctoraat verleend wordt door de CPE in 

samenwerking met het BvU getroffen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten op 13 juli 2018. 
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