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1. Anställning som

Professor Universitetslektor 

professor universitetslektor 

professor, adjungerad universitetslektor, adjungerad 

professor, gäst  universitetslektor, gäst 

professor, senior     universitetslektor, senior 

Forskare 

forskare 

forskare, senior Biträdande universitetslektor 

2. Ämnesområde

Anhållan om utlysning av- och rekryteringsprövning 

för anställning som lärare vid Humanistisk fakultet

Institution/enhet: 

Prefekt/kontaktperson: 

Postdoktor 

Dnr:

dask0005
Maskinskriven text

dask0005
Maskinskriven text

dask0005
Maskinskriven text

dask0005
Maskinskriven text
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3. Anställningsform

Tillsvidareanställning

Tidsbegränsad anställning 

Ange grund för tidsbegränsning 

Tidsperiod: 

4. Anställningens omfattning

Heltid

Deltid, ange omfattning: 

5. Behovsanalys

Motivering till rekrytering 

Institutionens/enhetens verksamhetsutveckling och personalbehov (fylls i för en anställning över 6 
månader) 

%

Vikariat 

Tidsperiod: 

Särskild visstidsanställning 

Tidsperiod: 

Annat: 
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6. Anställningens finansieringsplan 

8. Kontrakt från extern finansiär (bifogas separat)
För anställning som forskare (huvudsökande) bifogas kontrakt från extern finansiär som tillstyrker 
personens koppling till finansieringen (gäller för anställningar utan utlysning).

9. Anställningsprofil

10. Lokal samverkansgrupp (LSG)

Ärendet har behandlats i lokal samverkansgrupp (ange datum): 

Nedanstående ifylls av dekan 

Beslut 

Tillstyrkan 

Avstyrkan 

Datum   Underskrift 

Christer Nordlund, Dekan 

_________        ___________________________________________________ 

Ärendet föredras av (ifylls av HR-specialist):

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

7. Beskrivning av arbetsuppgifter samt redovisning av fördelning undervisning och forskning

Årligt anslag MK

%

Totalt 100%
MK = myndighetskapital

Grundutbildning med anslag (vh 11) 

Grundutbildning med bidrag (vh 12) 

Uppdragsutbildning (vh 13)

Forskning och forskarutbildning med anslag (vh 21) 

Bidragsforskning (vh 22)

Uppdragsforskning (vh 23)

Finansiär(er)
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