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1.	  Inledning	  
 
Med anställningsordning avses de regler för anställning av lärare som Umeå universitet 
tillämpar i fråga om lärarkategorier, karriärvägar, anställningsförfarande, behörighets-
kriterier, bedömningsgrunder och urval. I anställningsordningen konkretiseras den reglering 
som är fastställd i högskolelag och högskoleförordning och lokala bestämmelser fastställs.  
 
Lärare får anställas i enlighet med bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) och 
högskoleförordningen (1993:100). Utöver dessa bestämmelser ska Umeå universitet lokalt 
besluta om vilka bestämmelser som ska gälla för anställning av lärare. 
 
I en lärares arbetsuppgifter ingår utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, 
samverkan samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa 
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har 
betydelse för lärarens arbete vid högskolan, 3 kap. 1 § högskolelagen. Innehållet i en 
läraranställning kan variera över tid, men lärare vid Umeå universitet ska ha den kompetens 
som krävs för att bedriva såväl forskning som undervisning samt i övrigt bidra till 
universitetets utveckling. Fördelning av arbetsuppgifter ska ske med utgångspunkt i 
verksamhetens behov och i enlighet med vid myndigheten gällande bestämmelser. Det är av 
stor vikt att lärare har såväl hög vetenskaplig som hög pedagogisk kompetens. Universitetet 
ska således i första hand anställa lärare som har doktorsexamen och som uppfyller 
högskolepedagogisk kompetens. Den som anställs som lärare vid Umeå universitet ska ges 
möjlighet till både vetenskaplig och pedagogisk kompetensutveckling.  
 
Grundläggande vid anställning av lärare är att anställningen i normalfallet ska gälla 
tillsvidare. Undantag från denna regel finns angivet i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
(LAS). Härutöver reglerar 4 kap. högskoleförordningen tidsbegränsad anställning för 
adjungerad professor, för gästprofessor, för lärare inom konstnärlig verksamhet1 samt 
forskarassistent. 
 
Behov av tidsbegränsad anställning kan dock förekomma även i andra fall än de som regleras 
i högskoleförordningen. I dessa fall ska rekrytering ske med samma omsorg som vid övrig 
rekrytering mot bakgrund av att upprepad tidsbegränsad anställning kan leda till 
tillsvidareanställning. 
 
Samtliga anställningar med anställningstid längre än sex månader ska utlysas både internt 
och externt. Detta gäller ej vid anställning av adjungerad lärare, gästlärare och vid kallelse av 
professor. 
 
 
1.1	  Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
Umeå universitet ska vara ett inkluderande universitet utan förekomst av diskriminering. Ett 
jämställt och jämlikt universitet är både en kvalitets- och en arbetsmiljöfråga. 
 
Universitetet har som målsättning att alla arbetsplatser ska ha en jämn könsfördelning, vilket 
definieras som minst 40 procent av underrepresenterad könstillhörighet. Vid anställning får 
en person av underrepresenterat kön med likvärdiga meriter föreslås för anställning framför 
en person av motsatt kön.   

Ett inkluderande förhållningssätt ska prägla hela rekryteringsprocessen. Det innebär att 
aspekter som ingår i bedömningen av insatser inom utbildning, forskning och konstnärlig 
                                                        
1 Behov av revidering av anställningsordningen kan uppstå som en konsekvens av att centrala kollektivavtal sluts.   
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verksamhet inte får missgynna någon person, när hänsyn tagits till gällande diskriminerings-
grunder. Det innebär också att beredningsgrupper, sakkunniga och anställningskommittéer 
ska ha en jämn könsfördelning om det inte finns särskilda skäl för annat (4 kap. 5 § 
högskoleförordningen).  

2.	  Läraranställningar	  vid	  Umeå	  universitet	  	  
 
Långsiktig kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för Umeå universitet. Alla 
verksamheter ska därför ha en strategisk kompetensförsörjningsplan, som är vägledande vid 
varje anställning.  
 
Grunden är att alla anställningar vid Umeå universitet ska gälla tillsvidare. 
Undantag från anställning tillsvidare kan dock göras för lärare inom konstnärlig verksamhet, 
vilken får anställas tidsbegränsat i sammanlagt högst tio år, för adjungerad professor, vilken 
får anställas sammanlagt i högst tolv år, för gästprofessor, vilken får anställas i högst fem år 
och för forskarassistent, vilken får anställas tillsvidare dock längst fyra år med möjlighet till 
förlängning ytterligare två år (4 kap. 10-12b §§ högskoleförordningen). I övrigt gäller 
tidsbegränsning i enlighet med lagen(1982:80) om anställningsskydd. 
 
 
2.1	  Professor	  
Professor är den främsta läraranställningen och regleras i högskolelag och 
högskoleförordning.  
 
Anställning som professor ska vara en tillsvidareanställning och motsvara minst halvtid. 
 
Undantag från anställning tillsvidare kan göras för professor inom konstnärlig verksamhet  
(4 kap. 10 § högskoleförordningen). Undantag från anställning tillsvidare ska göras för 
adjungerad professor och gästprofessor (4 kap. 11-12 §§ högskoleförordningen). 
 
2.1.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  professor 
Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som har 
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom 
konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet  
(4 kap. 3 § högskoleförordningen).	  
 
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och 
leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. 
 
Med pedagogisk skicklighet avses vad som anges i punkt 3.2, förvärvad inom utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En professor ska ha genomgått utbildning i 
forskarhandledning om det inte finns skäl för annat.  
 
Med konstnärlig skicklighet avses framstående konstnärliga meriter från verksamhet och 
praktik inom de konstnärliga fälten samt förmåga till konstnärligt forsknings- och 
utvecklingsarbete.  
 
 
2.2	  Adjungerad	  professor	  
En adjungerad professor ska anställas tillsvidare dock längst till en viss tidpunkt. En sådan 
anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tolv år  
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(4 kap. 11 § högskoleförordningen). För anställning tillsvidare dock längst till en viss tidpunkt 
inom konstnärlig verksamhet, se 4 kap. 10 § högskoleförordningen. 
 
En adjungerad professor ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför högskolan  
(3 kap. 3 § högskolelagen). Vid Umeå universitet gäller därutöver att anställningen ska 
tillföra verksamheten en specifik kompetens av särskild vikt eller stärka verksamhetens 
anknytning till det omgivande samhället. 
 
En skriftlig överenskommelse om villkoren för anställningen mellan universitetet, huvud-
arbetsgivaren och personen själv ska ingå i beslutsunderlaget. Däri ska ingå reglering av 
parternas ansvar för lönekostnader och andra kostnader, resurser i form av lokaler och 
utrustning samt intellektuella rättigheter och arbetsuppgifter. 
	  
2.2.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  adjungerad	  professor 
För behörighet att anställas som adjungerad professor gäller samma behörighetskrav som för 
anställning som professor, se punkt 2.1.1.  
 
Vid bedömning av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten ska i första hand vikt 
fästas vid skicklighet inom den subspecialitet som anställningen är riktad mot. 
 
 
2.3	  Gästprofessor	  
En gästprofessor ska anställas tillsvidare dock längst till en viss tidpunkt. En sådan 
anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst fem år (4 kap. 
12 § högskoleförordningen). 	  
 
En anställning som gästprofessor ska tillföra ny kompetens och skapa utrymme för nya 
impulser avseende pedagogisk och/eller vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet.  
En gästprofessor ska ha sin grundanställning vid annat svenskt eller utländskt lärosäte eller 
motsvarande. 
	  
2.3.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  gästprofessor 
För behörighet att anställas som gästprofessor gäller samma behörighetskrav som för 
anställning som professor, se punkt 2.1.1. 
 
 
2.4	  Universitetslektor	  
Befattningen lektor regleras i högskolelag och högskoleförordning och vid Umeå universitet 
benämns denna befattning universitetslektor.  
 
En anställning som universitetslektor får tidsbegränsas i enlighet med lagen (1982:80) om 
anställningsskydd.  
 
2.4.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  universitetslektor	  
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen,  
 
1. den som, inom annat än konstnärlig verksamhet, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels 
har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon 
annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll 
och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, och  
 
2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt 
konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan 
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yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 
Som vetenskaplig kompetens motsvarande doktorsexamen kan efter prövning räknas 
utländsk forskarutbildning och likvärdig vetenskaplig meritering utan avlagd doktorsexamen.  
 
Med pedagogisk skicklighet avses vad som nämns i punkten 3.2, förvärvad genom egen 
högskolepedagogisk utbildning och undervisning på grundnivå och avancerad nivå.  
 
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet utanför universitetet. Annan 
yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid anställning som 
universitetslektor, i de fall innehavaren förväntas undervisa inom ett område där praktisk 
erfarenhet är väsentlig.  
 
För att anställas som universitetslektor tillsvidare vid Umeå universitet krävs den 
pedagogiska skicklighet som beskrivs i punkten 3.2. Den som har högskolepedagogisk 
utbildning om minst 7,5 hp eller har motsvarande kunskaper kan dock anställas tillsvidare, 
under förutsättning att en individuell pedagogisk utvecklingsplan fastställs i samband med 
anställning. Prefekt vid berörd institution ansvarar för att förutsättningar för genomförande 
av planen finns samt för uppföljning och dokumentation i institutionens 
kompetensförsörjningsplan.  
 
 
2.5	  Förenade	  anställningar	  
En högskola får efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § 
högskolelagen besluta att en anställning som professor eller universitetslektor vid högskolan 
ska vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för utbildning 
och forskning inom det medicinska vetenskapsområdet. I utbildning och forskning vid en 
sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in (4 kap. 2 § 
högskoleförordningen). 
 
Fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten beslutar, efter medgivande av berört landsting, 
om en anställning som professor eller universitetslektor får förenas med anställning vid en så 
kallad upplåten enhet.  
 
2.5.1	  	  Behörighet	  för	  förenad	  anställning 
Se behörighet för professor respektive universitetslektor. 
 
 
2.6	  Biträdande	  universitetslektor	  
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett 
karriärsystem vid Umeå universitet. En anställning som biträdande universitetslektor ska 
vara tillsvidare och i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering minst 80 procent av 
arbetstiden under fyra år.  
 
Den biträdande universitetslektorn ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan 
omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. 
 
2.6.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  biträdande	  universitetslektor	  
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen 
eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga 
som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har 
avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl 
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avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, 
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 
 
  
2.7	  Forskarassistent	  	  
Forskarassistent är en tidsbegränsad anställning som syftar till vetenskaplig meritering.  
Anställningen ska i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering motsvarande 80 
procent och bör normalt ge möjlighet till pedagogisk meritering högst 20 procent. 
 
En lärare får anställas tills vidare, dock längst fyra år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att 
utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan 
läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Anställningen får förnyas om det 
på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare 
tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock 
omfatta högst sex år (Högskoleförordningen 4 kap §12 a).  
 
2.7.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  forskarassistent	  
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande 
vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller 
har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 
 
 
2.8	  Postdoktor	  
En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och 
vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Arbetsuppgifterna ska 
huvudsakligen vara inriktade mot att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i 
arbetsuppgifterna dock till högst en femtedel av arbetstiden. 
 
Anställningen som postdoktor ska i normalfallet avse 2 år, i enlighet med gällande centralt 
kollektivavtal, se bilaga 1.   
 
2.8.1.	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  postdoktor	  
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk 
examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som 
avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den 
komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på 
grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom 
fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 
 
 
2.9	  Universitetsadjunkt	  
En anställning som universitetsadjunkt ska i huvudsak innehålla undervisning. Anställning 
som universitetsadjunkt kan ske när kompetens på professors- och lektorsnivå inte finns att 
tillgå eller när någon speciell skicklighet är av betydelse för verksamheten. Fortsatt 
restriktivitet ska gälla i enlighet med rektorsbeslut om anställningsstopp och 
kompetensutveckling för universitetsadjunkter, se bilaga 2.  
 
En anställning som universitetsadjunkt får tidsbegränsas i enlighet med lagen (1982:82) om 
anställningsskydd. 
 
2.9.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  universitetsadjunkt	  
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå 
eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 
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ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt visat pedagogisk 
skicklighet. En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas i samband med anställning. 
 
 
2.10	  Adjungerad	  universitetslärare	  
En anställning som adjungerad lärare syftar till att knyta viktig kompetens till Umeå 
universitet samtidigt som ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske mellan universitetet och det 
omgivande samhället. Den som anställs som adjungerad universitetslärare ska ha sin 
huvudsakliga yrkesverksamhet utanför högskolan.  
 
En skriftlig överenskommelse om villkoren för anställningen mellan universitetet, huvud-
arbetsgivaren och personen själv ska ingå i beslutsunderlaget. Däri ska ingå reglering av 
parternas ansvar för lönekostnader och andra kostnader, resurser i form av lokaler och 
utrustning samt intellektuella rättigheter och arbetsuppgifter. 
 
En adjungerad universitetslärare anställs för en begränsad tid. Anställningen tidsbegränsas i 
enlighet med gällande centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad 
lärare, se bilaga 3. 
 
2.10.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  adjungerad	  universitetslärare	  
Se behörighet för universitetslektor respektive universitetsadjunkt.	  
 
 
2.11	  Gästlektor	  
Syftet med en anställning som gästlektor är att universitetet genom att tillfälligt knyta en 
fastare kontakt med en person från annat universitet eller högskola, tillför ny kompetens och 
skapar utrymme för nya impulser avseende pedagogisk och/eller vetenskaplig eller 
konstnärlig verksamhet.  
 
En gästlektor ska ha sin grundanställning som lektor eller motsvarande vid annat svenskt 
eller utländskt universitet eller motsvarande.  
 
En gästlektor anställs för en begränsad tid och anställningen tidsbegränsas i enlighet med 
lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
 
2.11.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  gästlektor	  
Se behörighet för universitetslektor. 
 
 
2.12	  Forskare	  
Vid anställning som forskare ska arbetsuppgifterna i huvudsak vara inriktade mot forskning, 
men de kan även innefatta undervisning dock ej överstigande en fjärdedel av arbetstiden. 
Minst 50 procent av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad. Forskare som ska 
undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. 
  
En forskare som anställs för begränsad tid, tidsbegränsas i enlighet med lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. 
 
Tillstånd att rekrytera ska inhämtas inför anställning av forskare. Dekanen fattar beslut i 
samråd med personalchefen. 
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2.12.1	  Behörighet	  för	  anställning	  som	  forskare	  
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk 
examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  

3.	  Bedömningsgrunder	  vid	  anställning	  av	  lärare	  	  
 
Vid anställning ska avseende fästas endast vid saklig grund, såsom förtjänst och skicklighet 
(regeringsformen kap. 12 § 5). Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda 
skäl för något annat (4§ lag om offentlig anställning).  
 
Innan ett anställningsförfarande inleds ska fakultetsnämnden besluta om en anställnings-
profil där olika bedömningsgrunder fastställs och viktas mot varandra. I samband med detta 
kan beslut om ytterligare krav för anställningen fastställas utöver de behörighetskrav som 
framgår av högskoleförordningen eller av denna anställningsordning. Dessa ska vara sakligt 
motiverade utifrån anställningens innehåll och verksamhetens behov.  
 
En allmän bedömningsgrund för samtliga lärarkategorier är såväl god samarbetsförmåga, 
som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 
Med utgångspunkt i den aktuella läraranställningen kan skicklighet att leda och att 
administrera vara andra bedömningsgrunder av vikt att beakta.  
 
Vid värdering av vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet samt pedagogisk skicklighet ska 
beaktas dels det som sägs ovan beträffande behörighet för respektive lärarkategori, dels det 
som sägs i punkterna 3.1 och 3.2 samt i Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet, 
se bilaga 4.  
 
 
3.1	  Vetenskaplig	  skicklighet	  
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. 
  
Kriterier vid bedömningen är: 

- Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning 
- Originalitet i forskningen 
- Produktivitet 
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället 
- Uppdrag inom vetenskapssamhället 
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel 

 
Dekanen kan besluta om ytterligare kriterier av betydelse för bedömning av den 
vetenskapliga skickligheten. 
 
 
3.2	  Pedagogisk	  skicklighet	  
Den pedagogiska skickligheten ska bedömas ur tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, 
lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska 
utveckling.  
 
För att vara behörig för läraranställning krävs att den sökande uppvisar följande 
högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt: 
 

- Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning 
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- Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt 
stödja individers och gruppers lärande 

- Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen 
- Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning 
- Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter 

 
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av 
relevans för undervisning inom högskolan eller dokumenterad beprövad erfarenhet. De 
pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade i en pedagogisk portfölj, se bilaga 5, och den 
pedagogiska skickligheten ska bedömas av sakkunnig.  
 
Dekanen kan besluta om ytterligare kriterier av betydelse för bedömning av den pedagogiska 
skickligheten. 
 
 
3.3	  Konstnärlig	  skicklighet	  
Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion eller 
verksamhet och utvecklingsarbete inom de konstnärliga fälten. 
 
Kriterier vid bedömningen är: 

- Konstnärligt djup och uttryckskraft 
- Konstnärlig originalitet 
- Synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang 
- Produktivitet 
- Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 
- Utmärkelser och stipendier, etc 

 
Dekanen kan besluta om ytterligare kriterier av betydelse för bedömning av den konstnärliga 
skickligheten. 
 
 
3.4	  Klinisk	  skicklighet	  
För förenade anställningar (se punkt 2.6) ställs krav på klinisk skicklighet.  
 
Kriterier vid bedömning av förenad anställning är: 
       -     Kvalitet i eget kliniskt arbete 

- Lednings- eller utredningsuppdrag inom sjukvårdsorganisation 
- Utvecklingsarbete inom diagnostik och terapi 
- Erfarenhet av kvalitetsarbete på regional och nationell nivå. 
- Nationellt och internationellt arbete inom ämnes- eller specialitetsföreningar 
- Nationella och internationella uppdrag, t ex för SBU och Socialstyrelsen 
- Priser och utmärkelser som avser kliniskt arbete 

	  
	  
3.5	  	  Samverkan	  
Uppgiften att samverka med det omgivande samhället och att nyttiggöra den kunskap som 
finns vid lärosätet är en del av universitetets uttalade uppdrag. Skicklighet inom dessa 
områden utgör därmed en särskild bedömningsgrund. 
 
Förmåga att samverka med det omgivande samhället visas t ex genom insatser för att 
utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, kulturliv och organisationer. 
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärveten-
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skaplig verksamhet t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga 
skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.  
 
Faktorer att beakta vid bedömningen är till exempel:  
 

- Omvärldskontakter av för området relevant art 
- Samverkansprojekt med externa aktörer 
- Populärvetenskapliga arbeten 
- Medverkan i uppdragsutbildning 
- Erfarenhet av extern verksamhet 

 
Dekanen kan besluta om ytterligare kriterier för bedömning av förmåga till samverkan. 

4.	  Befordran	  	  
 
Nedan redovisas villkoren för befordran för respektive befattning. Dekanen har möjlighet att 
fastställa ytterligare kriterier.  
 
 
4.1	  Befordran	  från	  universitetslektor	  till	  professor	  
En universitetslektor som är anställd tillsvidare kan ges möjlighet att, mot bakgrund av 
verksamhetens behov och förutsättningar, prövas för befordran till professor. 
Rektor avgör i varje enskilt fall, utifrån underlag som redovisats av fakulteten, om möjlighet 
till prövning föreligger. 
 
Vid en prövning ska bedömning göras mot behörighet och bedömningsgrunder för 
anställning som professor. Genomgången handledarutbildning är ett krav för befordran till 
professor.  
 
 
4.2	  Befordran	  från	  biträdande	  universitetslektor	  till	  universitetslektor	  
En biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till 
universitetslektor. Innan anställning av en biträdande universitetslektor sker, ska kriterier 
för befordran vara fastställda. En befordran förutsätter att den sökande uppfyller kriterierna. 
Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad inom fyra år från det att anställning- 
en tillträtts, om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga 
organisationer eller andra liknande omständigheter. 
 
Om en biträdande universitetslektor efter prövning, inte befordras, hanteras anställningen i 
enlighet med gällande regler vid omställning. 
 
För biträdande universitetslektor anställd i enlighet med äldre bestämmelser, se 
övergångsbestämmelser i högskoleförordningen (1993:100). 
 
 
4.3	  Befordran	  från	  universitetsadjunkt	  till	  universitetslektor	  
Tillsvidareanställda universitetsadjunkter som avlagt doktorsexamen har rätt att, efter 
ansökan, prövas för befordran som universitetslektor.  
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4.4	  Behörighetskrav	  och	  bedömningsgrunder	  vid	  befordran	  
Vid prövning av ansökan om befordran gäller i fråga om behörighet vad som sägs under 
avsnitt 2 och i fråga om bedömningsgrunder vad som sägs under avsnitt 3. Dekanen kan 
därutöver fastställa egna bedömningsgrunder av betydelse inför prövning för befordran.  
 
Till stöd för ansökan om att prövas för befordran inges kompletta handlingar i enlighet med 
vad som gäller för ansökan till en utlyst anställning. Begäran att prövas för befordran kan 
göras löpande under året. 

5.	  Rekryteringsprocess	  vid	  anställning	  av	  lärare	  
 
5.1	  Behovsanalys	  
Initiativ till att inleda ett anställningsförfarande tas av institution eller fakultet.  
 
Beslut om att inleda rekrytering till en läraranställning ska föregås av information i enlighet 
med universitets lokala kollektivavtal, samverkan för utveckling (dnr 300-4123-08). 
 
 
5.2	  Anställningsprofil	  
Inför en lärarrekrytering, med undantag av professor, ska dekanen besluta om 
anställningsprofil. Anställningsprofil för anställning av professor, inklusive adjungerad 
professor och gästprofessor, fastställs av rektor efter förslag av dekanen. Anställningsprofilen 
ska ligga till grund för annonsen.  
 
Om dekanen beslutar att inleda rekrytering av professor, universitetslektor, biträdande 
universitetslektor eller forskarassistent ska dekanen utse en rekryteringsgrupp. I normalfallet 
ska flertalet ledamöter i rekryteringsgruppen hämtas från den berörda institutionen. 
Rekryteringsgruppen ska identifiera lämpliga kandidater och informera dessa om 
anställningen samt vara behjälplig vid sökandet efter sakkunniga. Rekryteringsgruppen ska i 
sitt arbete aktivt verka för en jämnare könsfördelning bland lärare. Jämställdhetsaspekten 
ska beaktas när rekryteringsgruppens medlemmar utses.  
 
 
5.3	  Annonsering	  
Umeå universitet ska verka för ett inkluderande förhållningssätt, där alla sökanden under 
hela rekryteringsprocessen behandlas i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning 
och där annonseringen möjliggör ett brett sökandeunderlag.  
 
Ämnesinnehåll och eventuell ämnesbeskrivning, behörighetskrav och viktning mellan de 
bedömningsgrunder, som formuleras i annonsen, ska överensstämma med texten i den 
fastställda anställningsprofilen. Annonsen ska fastställas på svenska, men kan även göras 
tillgänglig på annat språk.  
 
Information om lediga anställningar ska anslås på myndighetens officiella anslagstavla, 
finnas tillgänglig på universitetets hemsida samt anmälas till Arbetsförmedlingen. Annonsen 
bör också sändas till de potentiella kandidater som tidigare har identifierats. 
Ansökningstiden ska normalt vara minst tre veckor, och annonsering bör ske i svenska 
och/eller utländska medier samt i fackpress med god täckning av målgruppen.  
 



14 
   2012-12-11 
 
 
 
5.4	  Ansökan	  
En fullständig ansökan ska innehålla:  

- personligt brev inklusive kontaktuppgifter 
- meritförteckning 
- publikationsförteckning 
- redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet 
- redogörelse för pedagogisk verksamhet (se bilaga 5) 
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal  
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig 

verksamhet 
- avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet (avser främst 

forskningsinriktade anställningar) 
- kopior av relevanta examensbevis 
- kopior av särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten 
- referenser inklusive kontaktuppgifter  

 
Dekanen kan besluta om ytterligare anvisningar för ansökan. Sökande får åberopa endast 
sådana vetenskapliga skrifter som publicerats eller föreligger som manuskript (dock ej 
doktorsavhandlingar) senast vid ansökningstidens utgång. En ansökan eller en komplettering 
av en ansökan som inkommit för sent, får beaktas om det kan ske utan olägenhet och om det 
ligger i universitetets intresse att den prövas. 
 
 
5.5	  Beredning	  av	  anställningsärenden	  
 
5.5.1	  Ansvar	  och	  organisation	   
Varje fakultet ska ha en anställningskommitté för beredning av anställningsärenden.  
Fakultetsnämnden fastställer anställningskommitténs befogenheter samt hur många och 
vilka ledamöter/suppleanter som ska ingå. Till kommittén ska utses ordförande, vice 
ordförande och ytterligare ledamöter, och könsfördelningen ska vara jämn. Studenterna har 
rätt att utse minst en ledamot. Lärarrepresentanter utses för tre år och 
studeranderepresentanter för minst ett, dock högst tre år. Kommittén har rätt att fatta beslut, 
när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordförande eller vice 
ordförande. Eventuell jävssituation ska utredas i varje ärende och prövningen redovisas i 
varje enskilt fall. 
 
Anställningskommitténs uppdrag består i att bereda och lämna förslag till beslut om 
anställning. Underlag ska utgöras av yttranden från sakkunniga, intervjuer, referenser och 
eventuella provföreläsningar. Anställningskommittén har att bedöma om ytterligare 
urvalsinstrument ska användas. Anställningskommittén ska också göra en sammanvägning 
av meriterna hos dem som i första hand kan komma ifråga för anställning. I beslutet om 
utseende av sakkunniga ska det framgå om det, på grund av synnerliga skäl, inte utsetts 
sakkunniga av båda könen. 
 
Den berörda prefekten eller någon annan som prefekten utsett till företrädare för 
institutionen har närvaro- och yttranderätt vid anställningskommitténs sammanträde. 
Sakkunniga kan adjungeras för att delta i sammanträde med beredningsorganet. 
 
Beredningen av anställning som universitetsadjunkt ska göras av en för ärendet utsedd 
rekryteringsgrupp. Denna ska ha jämn representation av kvinnor och män om det inte finns 
synnerliga skäl till annat. 
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5.5.2	  Sakkunniga	  
Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning 
av de sökandes skicklighet hämtas in från minst två sakkunniga, om det inte är uppenbart 
obehövligt för prövningen av skickligheten. Bland de sakkunniga ska kvinnor och män vara 
jämställt representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl (4 kap. 6 § 
högskoleförordningen). 
 
Vid Umeå universitet ska sakkunnigförfarande tillämpas även vid anställning av 
universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent och forskare, vid 
befordringsärende och vid kallelse till anställning som professor. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas samma omsorg som den vetenskapliga eller 
konstnärliga skickligheten. I särskilda fall kan dekanen besluta att sakkunnigbedömning är 
uppenbart obehövligt, t ex om en sökandes skicklighet nyligen har prövats i ett annat 
sammanhang. 
 
Fakultetsnämnden ska besluta om ytterligare instruktioner till de sakkunniga. 
 
5.5.3	  Sakkunnigas	  uppdrag	  
De sakkunnigas uppdrag består i att pröva den pedagogiska och vetenskapliga eller 
konstnärliga skickligheten hos behöriga sökanden. Utifrån denna prövning ska sakkunniga 
redovisa en bedömning av dem som i första hand bör komma i fråga för anställning. Efter 
genomförd intervju av dessa, där sakkunniga i normalfallet deltar, redovisas en rangordning 
av kandidaterna. Beredningen av ärendet ska präglas av en lika stor omsorg i prövningen av 
de pedagogiska meriterna, som av de vetenskapliga eller konstnärliga meriterna. För 
bedömning av den pedagogiska skickligheten kan sakkunniga med speciell pedagogisk 
kompetens användas. 
 
För att de sakkunniga ska kunna fullgöra sitt uppdrag ska de få tillgång till följande 
material: 

- anställningsordning inklusive bilagor  
- annons inklusive anställningsprofil 
- sökandeförteckning  
- de sökandes merithandlingar inklusive förteckning över vetenskapliga skrifter och 

pedagogiska arbeten 
- de vetenskapliga skrifterna och de pedagogiska arbetena 
- fakultetsspecifika dokument och riktlinjer för anställningen 
- förslag till tidsplan 
- arvodesräkning för sakkunniguppdraget 

 
 
5.5.4	  Kallelse 
En högskola får enligt 4 kap. 7 § högskoleförordningen kalla en person till anställning som 
professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för viss verksamhet vid 
högskolan. Kallelseförfarandet ska användas ytterst restriktivt. Om en högskola kallar en 
person till anställning, ska skälen till att anställningen är av särskild betydelse för högskolan 
dokumenteras. Endast professorer får anställas genom kallelse. Beslut fattas av rektor och får 
inte delegeras. Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som 
avses i 6 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om 
sakkunnigbedömning i 4 kap. 6 § högskoleförordningen ska tillämpas.  
 
Kallelse av professor initieras på fakultetsnivå genom att dekanen inhämtar rektors tillstånd 
att inleda ett kallelseförfarande. Efter beredning inlämnar dekanen en begäran om kallelse av 
professor till rektor.  
 
Framställan ska innehålla: 
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- Behovsanalys som redovisar varför anställningen är av särskild betydelse för 
verksamheten och varför kallelse är motiverat för anställningen. 

- Finansieringsplan 
- Förslag till anställningsprofil 
- Redogörelse för befintlig vetenskaplig eller konstnärlig kompetens inom området i 

relation till den kompetens den föreslagna professorn har inom det aktuella området.  
- Redovisning av de överväganden som gjorts utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
- Intygande att prövning av behörighetsvillkoren har skett. Yttrande om behörighet för 

anställning, om sådant har inhämtats. 
- Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. Protokoll bifogas om 

det funnits anledning att särskilt pröva frågan om jäv. 
 
 
5.6	  Fakultetens	  beredning	  
En tydlig tidsplan för rekryteringsprocessen ska upprättas för varje anställningsärende.  
 
Intervjuer ska genomföras, av de kandidater som av sakkunniga bedömts som de skickligaste, 
om inte särskilda skäl kan redovisas. Eventuella särskilda skäl noteras i protokollet. 
 
En provföreläsning eller lärarprov av annan typ kan, som komplettering till den skriftligt 
dokumenterade pedagogiska meriteringen, tillföra ett väsentligt bidrag till underlaget för att 
bedöma pedagogisk skicklighet. De sakkunnigas möjlighet till närvaro- och yttranderätt 
gäller också vid lärarprov och intervjuer med de sökande. 
 
I den mån de sökande inte lämnat uppgifter om referenter redan i ansökningshandlingarna, 
ska dessa lämnas vid intervjun. Anställningskommittén avgör därefter om referenspersoner 
ska kontaktas och i så fall vilka samt vilket syfte referenstagningen ska ha i det enskilda fallet. 
Uppgiftslämnaren ska göras uppmärksam på att denne måste vara beredd att bekräfta 
lämnade uppgifter och att dessa, liksom dennes namn, kan komma att dokumenteras. Kravet 
på dokumentation är detsamma som vid intervju och undervisningsprov, det vill säga att all 
information som läggs till grund för beslutet också ska dokumenteras och tillföras ärendet. 
 

 
5.7	  Beslut	  om	  anställning	  
Beslut om anställning av lärare fattas i enlighet med rektors delegationsordning. Beslut ska 
snarast tillkännages och anslås. Beslutet, inklusive information om hur man överklagar, ska 
delges samtliga sökande. 
 
5.7.1	  Anställningsform 
Huvudregeln är att lärare ska anställas tills vidare. En anställning får tidsbegränsas enligt 
lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor 
(inbegripet adjungerad professor och gästprofessor), konstnärlig lärare och forskarassistent. 
Då gäller 4 kap. 10-12 §§ högskoleförordningen (1993:100) i fråga om tidsbegränsning av en 
anställning.   
 
Tidsbegränsning av en anställning kan vidare ske i enlighet med centrala kollektivavtal.  
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6.	  Övriga	  bestämmelser	  
 
6.1	  Överklagande	  
Beslut om anställning vid en högskola, med undantag för anställning som doktorand, får 
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (12 kap. 2 § högskoleförordningen). Ett 
överklagande ställs till Överklagandenämnden för högskolan och inges till Umeå universitet, 
som prövar om ärendet har kommit in inom föreskriven tid.   
 
Universitetet ska inte göra någon prövning i sak av överklagandet utan skyndsamt överlämna 
ärendet till Överklagandenämnden. För att skaffa sig nödvändigt beslutsunderlag kan 
Överklagandenämnden inhämta ett yttrande från Umeå universitet. Ett sådant yttrande 
avges av rektor.  
	  
6.2	  Att	  avbryta	  ett	  anställningsförfarande	  
Ett beslut om att avbryta ett anställningsförfarande fattas av samma beslutsinstans som 
skulle ha fattat beslutet om anställningen. Ett sådant beslut får inte överklagas, se 21 § 
anställningsförordningen (1994:373). 
 
Beslut om att avbryta ett anställningsförfarande ska fattas på grundval av sakliga skäl, men 
behöver inte motiveras. Sakliga skäl för att avbryta ett anställningsförfarande kan vara 
strävan efter att rekrytera personer med bästa möjliga kompetens och att kvarstående 
sökande inte svarar mot det kravet. Medelsbrist och organisationsförändringar, som inte 
kunnat förutses vid inledningen av anställningsförfarandet, kan också vara sakliga skäl.  
 
 
6.3	  Rektors	  och	  dekanernas	  befogenheter	  
Rektor kan i enskilda fall efter yttrande av dekan medge undantag från anställnings-
ordningen. Rektor får utfärda kompletterande riktlinjer för anställning av lärare vid Umeå 
universitet.  
 
Dekanen ska utarbeta anvisningar för beredning av tidsbegränsade anställningar och 
beredning av adjunktsanställningar inom det egna verksamhetsområdet. 



Parter 

Avtal 
2008-09-04 

Bilaga 

Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket 

Arbetstagarsidan: OFR:s fllrbundsområden inom det statliga fllrhandlings
området sammantagna 
Saco-s 
Facket för Service och Kommunikation (SEKO) 

Avtal om tidsbegränsad anställning som post
doktor 

l § 
Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska 
bedriva forskning. Å ven undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst 
en femtedel av arbetstiden. 

En forutsättning för tillämpning av detta avtal är att arbetstagaren inte tidigare 
varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom 
samrna eller närliggande ämnesområde vid samrna lärosäte/myndighet. 

2§ 
Utöver vad som fllljer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
får en postdoktor anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får för
längas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av 
sjukdom, fllr!ildraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga 
organisationer eller andra liknande omständigheter. 

3 § 
Detta avtal gäller från och med 2008-09-0 l och tills vidare. Uppsägningstiden är 
sex månader. Om detta avtal upphör att gälla p.g.a. uppsägning ska dock en sådan 
tidsbegränsad anställning som påbörjats under detta avtals giltighetstid fortsätta 
att gälla. 

Stockholm den 4 september 2008 

Arbetsgivarverket 

Nils Henrik Schager 

OFR:s förbundsområden inom det 
statliga förhandlingsområdet 
sammantagna 

Peter Steiner 



Saco-s 

BjömBirath 

Facket :!Or Service och 
Kommunikation (SEKO) 

Helen Thomberg 
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UMEÅ UNIVERSITET 
Rektor 

Anställningsstopp och kompetensutveckling av adjunkter 

Närvarande 
Jan-Erik Ögren 
Asa Bergenheim 
UlfEdlund 
Anna Tjernberg 
Joakim Bergstedt 
John Dahlström 
Pemilla Linden 

Föredragande 
Johnny Karlsson 

Ärendebeskrivning 

Universitetsdirektör 
Prorektor 
Prorektor 
sekreterare 
stndent 
Student 
student 

BESLUT 
2006-12-12 

Dnr: UmU 300-4432-06 

Vid Umeå universitet finns idag 559 adjunkter, varav 299 kvinnor och 260 ml!n. 40 har tidsbegränsade 
ftlrordnanden och 52 !!r vikarier. 
Ett kvalitetsmått på ett universitet !!r andelen disputerade lärare. 18 har avlagt doktorsexamen och 20 
licentiatexamen i adjunktgruppen. Totalt ör det således knappt 7% som har licentiatexamen eller högre 
(uppgifterna är hämtade ur Primula under oktober och november 2006). Andelen furskarutbildade bland !örarna 
totalt uppgår idag till64 %. V ariationon mellan fakulteterna !!r dock stor. Humanistisk fakultet har 80 % 
forskarutbildade lärare, teknisk/naturvetenskaplig fakultet 73 %, medicinsk fakultet 68 o/o, samhällsvetenskaplig 
fakultet 58 % och 
fakulteten :!lir lörarutbildoing 31 %. 
Adjunkternas relativa storlek i förhållaode till gruppen professorer, lektorer och forskarassistenter har successivt 
minskat frän 65% till 56% mellan åren 2001 och 2006 (november). 
Ett av projekten (Projekt Il) i universitetets handlingsprogram 2007-2009 syftar till att öka andelen disputerade 
bland lärarna. Projektet har just påbörjats (nov 2006) och löper under hela den period handlingsplanen täcker. 
Projektet har en budget på totalt 18 miljoner. De åtgärder som vidtas kan variera men kan till exempel omfatta 
såväl individuell kompetenshöjning som kompetensväxling enligt projektbeskrivningen. 

BeslutlAtgärd 
I syfte att öka andelen disputerade litrare ska såväl fakultetsledning som institutionsledoing identifiera hur detta 
kan realiseras på bästa sätt. Det handlar om att uppmana de individer för vilka befordran tilllektor kan vara 
aktuellt samt att identifiera forskarutbildningsaktiva adjunkter som behöver bättre möjligheter att fullfölja sin 
doktorsexamen. Inom ramarna för Projekt 11 ska respektive fakultetsledning tillsammans med 
institutionsledoingama specificera hur man vill agera för att öka andelen disputerade under perioden. Detta arbete 
pågår och Overenskommelse har träffats om att ett första fllrslag ska lämnas till Nils Eriksson, PBK, senast 2006-
12-22. 
Vidare ska anställningsstopp till adjunktsanstäliningar gälla frän och med dagens datum. Undantag frän 
anställningsstoppet ska noggrant prövas och beslutas av dekanus i samråd med personalchefen. 

Umeå universitet, 901 87 UME.A. Telefon 090-786 5000, Telefax 090-786 9995, www.umttse, \Unea.universitet@umu.se 



Justeras 

Göran Sandberg 

Expedieras till: 
Dekaner 
Fackliga organisationerna vid Umeå nniversitet 
Kanslichefer 
Nils Eriksson 

f) i LA Eli\ 'J.J 



Avtal 
14 december 20 Il 

Bilaga 3 

Parter 

Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket 

Arbetstagarsidan: O FR: s förbundsområden inom det statliga förhandlings
området sammantagna 
Saco-s 
Facket-för Service och Kommunikation (SEKO) 

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjunge
rad lärare 

l§ 
Med stöd av 2 §lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) träffar parterna 
avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. 

Vid anställning enligt detta avtal gäller LAS med undantag av nedanstående avvi
kelser. 

2§ 
Med adjungerad lärare (dock inte adjungerad professor1

) avses en deltidsanställ
ning av en arbetstagare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universi
tets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra så
dan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är 
nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. 

Partsgemensam kommentar 
Omfattningen av en adjungeringsanställning ska utgå från verksamhetens 
krav. För närvarande är omfattningen på en sådan anställning normalt ca 
20 %av en heltidsanställning. Parterna är dock medvetna om att det i vis
safall kan bli aktuellt med en högre omfattning. 

För adjungerad lärare kan lön per timme utges. Formernaför sådan er
sättning regleras i lokalt avtal. 

1 Adjungerad professor regleras i Högskoleförordningen 4 kap. Il §. 
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3§ 
En adjungerad lärare får anställas tillsvidare, dock längst två år. En sådan anställ
ning får förnyas. 

Från och med 2012 gäller att innan beslut om anställning av adjungerad lärare tas 
gör arbetsgivaren en bedömning av omfattningen av kommande adjungeringar. 
Bedömningen som ska redovisas till berörda arbetstagarorganisationer inom ra
men för den lokala förhandlingsordning enligt medbestämmandelagen alternativt 
lokalt kollektivavtal om samverkan som finns på lärosätet. 

Från och med verksamhetsåret 2012/2013 gäller att arbetsgivaren i samband med 
den redovisade bedömningen av kommande adjungeringar även redovisar utfallet 
av anställningarna enligt detta avtal för första halvåret 2012. Därefter ska sådan 
redovisning ske årligen och omfatta det gångna verksamhetsåret. 

Lokala parter kan komma överens om andra former för denna redovisning. 

4§ 
En anställning enligt l § ovan ger inte företrädesrätt enligt 25 § LAS till anställ
ning vid lärosätet. En sådan anställning ger inte heller rätt till högre sysselsätt
ningsgrad enligt 25 a § LAS. 

5§ 
Vid anställning av lektorer bör, när så är möjligt, bestämmelserna i Högskoleför
ordningen 4 kap. 2 § 2 tillämpas. 

Detta avtal gäller inte i de fall Högskoleförordningens 4 kap. l O § 3 är tillämplig. 

6§ 
Centrala parter har i l § förhandlingsprotokollet4 från den 14 december 2011 till 
detta avtal gett lokala parter i uppdrag att göra en uppföljning av hur och i vilken 
omfattning detta avtal tillämpats på lärosätet. 

2 

Uppföljningen ska göras så att den omfattar den gångna fyraårsperioden med start 
från och med den l januari 2012. Det innebär att den första utvärderingen ska vara 
klar senast den l april2016 och avspegla perioden från och med 2012 till och med 
2015. Därefter sker uppföljning för kommande fyraårsperioder inom motsvarande 
tidsram de vill säga senast den l april. 

Lokala parter ska i uppföljningen gå igenom och dokumentera: 
• hur avtalet tillämpats under den gångna perioden, 
• eventuella behov av åtgärder vad gäller tillämpningen, samt 
• om parterna är överens om resultatet av utvärderingen 

2 Förenade anställningar regleras i Högskolefurordningen 4 kap. 2 § 
3 Lärare inom konstnärlig verksamhet regleras i Högskoleförordningen 4 kap. 10 § 
4 Överenskommelse om avtal rörande tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare 



3 

För det falllokala parter inte är överens om resultatet av utvärderingen ska berörd 
lokal part redovisa detta till sin centrala part. 

Centrala parter har i en sådan situation att gemensamt dra slutsatser och vidta de 
åtgärder som parterna finner erforderligt. 

7§ 
För Chalmers tekniska högskola och även Högskolan Jönköping, som båda inte 
omfattas av högskoleförordningen, kan detta avtal tillämpas för anställning av 
såväl adjungerad professor som adjungerad lärare inom konstnärlig verksamhet. 
Vad gäller adjungerad lärare inom konstnärlig verksamhet rar den sammanlagda 
anställningstiden dock omfatta högst tio år. 

För det fall det sedan tidigare finns fortfarande gällande lokalt avtal vid dessa 
högskolor som reglerar frågor enligt detta avtal, kan det lokala avtalet tillämpas 
parallellt med detta avtal så länge det lokala avtalet består. 

8§ 
Detta avtal gäller från och med den l januari 2012 tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader per den 30 juni årligen. 

Om detta avtal upphör att gälla på grund av uppsägning ska dock en sådan tidsbe
gränsad anställning som påbörjats under detta avtals giltighet fortsätta att gälla. 

Stockholm den 14 december 20 Il 

Arbetsgivarverket 

Monica Dahlbom 

Saco-S 

Robert Andersson 

OFR:s förbundsområden inom det 
statliga förhandlingsområdet 
sammantagna 

Asa Erba-Stenhammar 

Facket för Service och 
Kommunikation (SEKO) 

Lars Johansson 



Parter 

Förhandlingsprotokoll 
14 december 20 Il 

Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket 

Arbetstagarsidan: O FR: s förbundsområden inom det statliga förhandlings
området sammantagna 
Saco-S 
Facket för Service och Kommunikation (SEKO) 

Överenskommelse om avtal rörande tidsbe
gränsad anställning som adjungerad lärare 

l§ 
Den l januari 2011 ändrades högskoleförordningen bland annat i de delar 
som rör möjligheten att tidsbegränsa anställningar i vissa fall. I propositionen 
En akademi i tiden- ökadfrihetför universitet och högskolor (nr 
2009/10: 149) uttrycks att ett av motiven för minskningen av HF:s tidsbe
gränsningsmöjligheter är att andelen tidsbegränsade anställningar bör minska 
inom universitet och högskolor. Partema har utifrån både innehållet och an
demeningen i propositionen genomfört förhandlingar. 

Partema konstaterar att förändringarna i högskoleförordningen innebär delvis 
förändrade förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva verksam
heten. Genom att grunderna för tidsbegränsade anställningar minskats kraf
tigt ställs höga krav på arbetsgivaren att förändra sitt personalförsörjningssy
stem. Avtalet om adjungerad lärare innehåller en bestämmelse om att berörda 
lokala parter ska följa upp avtalets tillämpning. Syftet är att säkerställa att 
avtalet nyttjats på ett ansvarsfullt sätt. 

2§ 
Många utbildningar inom universitets- och högskolesektorn behöver lärare, 
vars huvudsakliga verksamhet ligger utanför sektorn, i syfte att tillföra kom
petens som normalt inte fmns i den ordinarie verksamheten. För att möjliggö
ra detta träffas avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerade lärare, en
ligt bilaga, utöver adjungerad professor. 



Vid protokollet 

Ken Johnsson 

Arbetsgivarverket 

Monica Dahlbom 

Saco-s 

Robert Andersson 

O FR: s förbundsområden inom det 
statliga förhandlingsområdet 
sammantagna 

Asa Erba-Stenhammar 

Facket för Service och 
Kommunikation (SEKO) 

Lars Johansson 
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Partsgemensamma kommentarer till avtalet rörande tids
begränsad anställning av adjungerad lärare (2011-12-14). 

Avtalet reglerar anställning av adjungerade lärare, dock inte adjungerad professor. Den som 
anses uppfylla kraven för anställning som adjungerad professor ska därför istället anställas 
med stöd av 4 kap Il § högskoleförordningen. 

Den som anställs enligt avtalet ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskolesek
tom. Det innebär i normalfallet att den berörda har en tillsvidareanställning hos annan arbets
givare, men det kan även handla om en person som driver egen verksamhet. Med högskole
sektorn avses lärosäten (motsv.). Anställning av adjungerade lärare ska vara ett komplement 
till andra kategorier av lärare och det ska handla om att tillföra särskild kompetens som nor
malt inte finns i verksamheten genom att anställa personer med erfarenhet från andra områ
den. Avsikten är således inte att som adjungerad lärare anställa en person som nyligen lämnat 
en anställning inom högskolesektorn om denne inte på något sätt erhållit den erfarenhet från 
annan verksamhet som eftersträvas. En adjungerad lärare kan också bidra till forskningen vid 
lärosätet i syfte att förbättra undervisningen. Partema har konstaterat att en vanlig lösning har 
varit att de som tidigare anställts som adjungerade lärare fått hela sin lön betald av den exter
na arbetsgivaren. Parterna tror att det även framöver kommer att vara en vanlig lösning. 

En adjungerad lärare ska anställas tillsvidare, dock längst 2 år. Anställningen får förnyas om 
det finns ett fortsatt verksamhetsbehov. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en anställ
ning som adjungerad lärare kan bestå så länge personen har kvar sin huvudsakliga verksamhet 
utanför högskolesektom. Om denna verksamhet upphör under den tid man redan är anställd 
vid lärosätet löper anställningsavtalet dock vidare under den avtalade tiden om inte arbetsta
garen eller arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet i förtid. Vid uppsägning från arbetsgi
varens sida ska uppsägningen vara sakligt grundad. 

Innan någon anställs enligt avtalet under 2012 redovisar arbetsgivaren en bedömning av om
fattningen av kommande adjungeringar för de lokala arbetstagarorganisationerna. Efter att 
förhandling enligt MBL eller, i förekommande fall, hantering enligt lokalt samverkansavtal 
genomförts beslutar arbetsgivaren i frågan. Från och med verksamhetsåret 2012/2013 ska en 
redovisning ske av såväl bedömningen för det närmaste verksamhetsåret som en redovisning 
av det faktiska antalet adjungeringar göras i samband med ovanstående bedömning. Syftet är 
att senare kunna se det faktiska utfallet ställt mot bedömningen. Inför verksamhetsåret 
2012/2013 ska således det antal som anställts sedan den l januari 2012 redovisas, därefter 
sker det årligen inför varje nytt verksamhetsår. 

Lokala parter kan här komma överens om annan ordning för denna hantering. Centrala parter 
har konstaterat att adjungeringar har varit vanligare inom vissa områden än andra. Man kan 
t.ex. utifrån detta först föra en övergripande diskussion kring vilka områden som man fram
över bedömer vara aktuella för anställning av adjungerade lärare och på så sätt hitta former 
för att på lämpligaste sätt hantera varje enskilt ärende. 

Själva avtalet innehåller en partsgemensam kommentar där parterna konstaterar att en adjun
geringsanställning ska utgå från verksamhetens krav. Vidare att en vanlig omfattning på en 
sådan anställning har varit ca 20 % av en heltid. Partema är i det sammanhanget medvetna om 

l 



att det i vissa fall kan bli aktuellt med både högre och lägre omfattning av dessa anställningar. 
Kravet på huvudsaklig sysselsättning utanför högskolesektorn ska dock alltid uppfYllas. 

Om lokala parter anser att det finns behov av ett utrymme för annat sätt att betala ut lön än 
enligt bestämmelserna i 12 kap ALFA (månadslön eller kalenderdagsberäknad lön beroende 
på anställningstid) kan lokalt avtal träffas med stöd av ALF A. Ett sådant avtal kan t.ex. inne
hålla en ordning för utbetalning av lön per timme. 

Anställning som adjungerad lärare enligt detta avtal ger inte företrädesrätt enligt 25 och 25 a 
§ § LAS. I övrigt gäller dock alla tillämpliga bestämmelser i LAS, såsom kravet på var
sellunderrättelse i samband med att arbetstagaren inte erbjuds fortsatt anställning. 

Inom de områden där förenad anställning mellan ett lärosäte och en sjukvårdsenhet får ske 
enligt 4 kap 2 § högskoleförordningen ska denna möjlighet i fårsta hand tillämpas. Enligt 
denna bestämmelse i högskolefårordningen får endast professorer och lektorer ha förenad 
anställning. Om det är fråga om anställning av annan lärare, t.ex. adjunkt, kan således endast 
adjungerad anställning komma ifråga. 

Avtalet om anställning av adjungerade lärare gäller inte inom de områden/ämnen där högsko
leförordningens bestämmelser (4 kap 10 §)om tidsbegränsade anställningar för lärare inom 
konstnärlig verksamhet får tillämpas. Detta gäller vid såväl konstnärliga högskolor som vid 
andra lärosäten där konstnärlig verksamhet bedrivs. 

Som framgår av förhandlingsprotokollet till avtalet har innehållet i prop. "En akademi tiden", 
påverkat förhandlingsresultatet Särskild vikt har lagts vid de uttalande som finns om vikten 
av att minska förekomsten av tidsbegränsade anställningar inom sektorn påverkat förhand
lingarna. Detta samtidigt som sektorn har behov av lärare med kompetens som huvudsakligen 
ligger utanför sektorn, varfår detta avtal har träffats. I syfte att följa upp och säkerställa att 
avtalet nyttjas på ett ansvarsfullt sätt finns därför ett uppdrag tilllokala parter att följa upp hur 
och i vilken omfattning avtalet tillämpas på lärosätet. 

Denna uppföljning ska ske vart femte år och omfatta den gångna fyraårsperioden. Första till
fåilet är 2016 och ska vara klar senast l april2016. Uppföljningen omfattar att de i avtalet 
upptagna punktema ska dokumenteras oavsett resultat. Däremot ska dokumentationen enbart 
delges respektive central part i de falllokala parter inte är överens om resultatet. 

Avtalet innehåller också en särskild reglering för Chalmers tekniska högskola och Högskolan 
Jönköping som innebär att de även kan tillämpa avtalet får tidsbegränsad anställning av ad
jungerad professor samt adjungerad lärare inom konstnärlig verksamhet. Motivet är att de inte 
omfattas av högskoleförordningen. 
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Umeä universitet 
Personalenheten 

Parter Arbetsgivarsidan: 

Arbetstagarsidan: 

Förhandlingsprotokoll 
Dnr: 301-1237-12 
Datum: 2012-06-19 

Umeå universitet 

Saco-s 
OFR/S 
SEKO 

Överenskommelse om lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad 
anställning av adjungerad lärare. 

§t 
De centrala parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S och SEKO har 2011-12-14 slutit ett 
centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Avtalet gäller 
från och med 1 januari 2012 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader per den 30 juni årligen. 

§2 
Det centrala kollektivavtalet innehåller bestämmelser om att lokala parter ska följa upp 
avtalets tillämpning i syfte att säkerställa att avtalet nyttjas på ett ansvarsfullt och för bägge 
parter tillfredsställande sätt. 

§3 
Syftet med det centrala kollektivavtalet är att tillföra kompetens som normalt inte finns i 
den ordinarie verksamheten vid universitet och högskolor och som är nödvändig för en 
utbildning av hög kvalitet. 

§4 
För att möjliggöra att det centrala avtalet tillämpas på ett för bägge parter tillfredsställande 
sätt träffas lokalt avtal om tillämpningen av avtalet om tidsbegränsad anställning av 
adjungerad lärare enligt bilaga. 



Samverkan i enskilda ärenden 
§s 
Samverkan inför anställning av adjungerad lärare ska ske i enlighet med myndighetens 
gällande lokala kollektivavtal Samverkan för utveckling. 

Redovisning av utfall 
§6 
Arbetsgivaren ska till den centrala samverkansgruppen i september 2012 redovisa utfall av 
anställningarna enligt detta avtal för första halvåret 2012. Redovisning ska därefter 
presenteras den centrala samverkansgruppen årligen i februari månad. 

Uppföljning 
§7 
Uppföljning av avtalets tillämpning ska ske i enlighet med centralt avtal för perioden 2012-
2015 och redovisas den centrala samverkansgruppen senast den 1 april2016. Därefter ska 
uppföljning ske för kommande fyraårsperioder med redovisning senast 1 april. 

Tillämpning av övriga kollektivavtal 
§8 
För den som anställs som adjungerad lärare och ej avlönas av Umeå universitet ska ALFA, 
ALFA-T inte tillämpas på anställningen. Detta ska skrivas in i anställningsavtalet. 

Utbetalning av lön 
§g 
Om adjungerad lärare anställs med lön ska lönen utbetalas med månadslön. Myndighetens 
gällande principer för lönesättning ska följas. 

Giltighet 
§lO 
Detta avtal gäller från och med 2012-08-01 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 
tre månader. Om det centrala kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad 
lärare upphör att gälla, upphör även detta avtal. 

För Umeå universitet FörSaco-s 
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Umeå universitet 
Personalenheten 

Parter Arbetsgivarsidan: 

A1·betstagarsidan: 

~okalt kollektivavtal 
Dnr: 301-1237-12 
Datum: 2012-06-19 

U me å universitet 

Saco-s 
OFR/S 
SEKO 

Bilaga 

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad 
lärare 

§1 
Avtalet sluts mellan Umeå universitet och de lokala fackliga arbetstagarorganisationerna 
Saco-S, OFR/S och SEKO. 

Parterna sluter lokalt kollektivavtal med stöd av centralt kollektivavtal om tidsbegränsad 
anställning av adjungerad lärare• (2011-12-14). 

§2 
Parterna är överens om följande tillämpning vid Umeå universitet. 

Befattningsbenämning 
§3 
Adjungerade lärare vid Umeå universitet ska benämnas adjungerad universitetslektor eller 
adjungerad universitetsadjunkt. 

Bedömning av behov 
§4 
En bedömning av verksamhetens behov av adjungerad lärare ska göras på institutionsnivå. 
Prognosticerat behov ska skriftligen redovisas, motiveras och samverkas i samband med 
samverkan av verksamhetens bemanningsplan. Detta genomförs i enlighet med 
myndighetens gällande lokala kollektivavtal Samverkan för utveckling. 

1 Adjungerad professor regleras i Högsko!efårordningen4 kap 11 §. 
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UMEÅ UNIVERSITET Dnr 500-2242-05 

200602 06 

RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV PEDAGOGISK SKICKLIGHET 

En universitetslärares arbete inrymmer flera uppgifter av pedagogisk karaktär, exempelvis 
undervisning (inklusive planering, genomfilrande, examination och utvärdering), 
handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, pedagogiskt ledarskap, 
utbildningsadministration, utarbetande av läromedel och populärvetenskaplig framställning. 
De pedagogiska insatser läraren gjort utgör tillsammans lärarens pedagogiska meriter. 

Universitetslärare vid Umeå universitet bör så långt som möjligt dokumentera sina pedagogiska 
meriter i en pedagogisk meritportfölj enligt Riktlinjer för dokumentation av pedagogiska 
meriter (Dnr 500-2242-05). De pedagogiska meriterna bildar underlag för bedömningen av 
lärarens pedagogiska skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån vad läraren 
gjort, på vilket sätt uppgifterna genomförts och med vilket resultat. Vid bedömningen av 
skickligheten är både kvantitativa och kvalitativa aspekter viktiga. 

I SOU 1992:1 (Frihet, ansvar, kompetens) beskrivs pedagogisk skicklighet som breda, 
gedigna och aktuella kunskaper i det egna undervisningsänmet, förmåga att strukturera och 
organisera kunskapsmassan i kurser och i den egna undervisningen, att förmedla engagemang 
och intresse för ämnet samt .att aktivera studenterna till egen inlärning, förmåga till 
kommunikation med studenterna samt helhetssyn och fOrnyelse. 

Vid U mU ska den pedagogiska skickligheten bedömas utifrån de kriterier som anges i SOU 
1992: l samt följande tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, den egna pedagogiska 
utvecklingen och bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Meritportföljer med annan 
struktur än den ovan föreslagna kommer att bedömas utifrån samma kriterier. 

Lärarens arbete med studenter avser arbete med och reflektioner kring undervisnings
situationen, speciellt i relation till studenternas lärande. Lärarens pedagogiska grundsyn och 
utvecklingsarbete (kopplat tillläromedel eller knrser) samt andras värderingar av lärarens 
undervisningsinsatser, belyser detta. 

Den egna pedagogiska utvecklingen avser arbete med och engagemang i den personliga 
pedagogiska utvecklingen. Lärarens reflektioner kring vad t ex pedagogisk utbildning, 
pedagogiskt utvecklingsarbete, undervisningsverksamhet eller forskning om utbildning betytt 
för den egna utvecklingen, tillsammans med relevant dokumentation, är värdefulla 
indikatorer. 

Lärarens delaktighet i verksamhetens pedagogiska utveckling avser medverkan i och 
engagemang får institutionens och universitetets pedagogiska utvecklingsarbete (ex. 
utbildning och administration av utbildningar), men även fOr pedagogisk samverkan och 
utbyte nationellt och internationellt. 



UMEÅ UNIVERSITET Dnr 500-2242-05 

200602 06 

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION AV PEDAGOGISKA MERITER 

Pedagogisk meritportfölj 

Med pedagogisk meritportfölj avses en systematisk sammanställning av pedagogiska 
meriter for befordran, rekrytering och karriärplanering. Dessa riktlinjer är ett led i att 
stödja och öka meritvärdet av pedagogiskt arbete och därmed skapa incitament fllr en 
forbättrad kvalitet i grund- och forskarutbildningen. Dessa riktlinjer kan användas av alla 
som vill dokumentera sina pedagogiska meriter. 

Syfte 

Syftet med pedagogisk meritportflllj är att ge underlag fllr bedömning av pedagogisk 
skicklighet. Detta är viktigt, inte minst mot bakgrund av högskoleförordningen ( 4 kap, 5 
§),vilken pekar på att "lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska 
skickligbeten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten." Enligt det 
pedagogiska handlingsprogrammet för Umeå universitet (fastst!!llt 2002) har 
universitetspedagogisk kompetens, engagemang och skicklighet ett uttalat meritvärde fllr 
befattningar där pedagogisk verksamhet ingår. För att en bedömning ska vara möjlig 
krävs dokumentation av meriterna. Riktlinjerna ska så längt som möjligt användas för 
dokumentation av pedagogiska meriter. 

Innehåll 

En pedagogisk meritportfolj ska omfatta en egenreflektion samt redovisning av 
undervisningsverksarnhet, pedagogisk utbildning och fortbildning, pedagogiskt 
utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, värdering av 
undervisningsinsatser, forskning om utbildning och övriga pedagogiska meriter. 

Samla kontinuerligt alla pedagogiska meriter, olika meriter kan användas vid olika 
till:flillen. Varje gäng en meritportflllj ska sammanställas till ett konkret syfte görs ett urval 
av de meriter som är mest relevanta för just det tillfället. 



Egenreflektion 

Här beskrivs pedagogisk grundsyn och pedagogisk gärning, dvs de utgångspunkter, mål och 
ramar som påverkar lärarens arbete. Vilka strategier och metoder används i den pedagogiska 
verksamheten? Vilken är synen på kunskap, lärande och relationen lärare- student? Hur har 
läraren utvecklats pedagogiskt? Beskriv om, och i så fall på vilket sätt, aspekter såsom 
jämställdhet, genus, likabehandling har beaktats i den egna undervisningen. Beskrivningen :tar 
inte överstiga 4 sidor och ska innefatta framtidsvisioner och en avsiktsförklaring avseende det 
pedagogiska arbetet. 

Som underlag fllr egenreflektionen kan ett urval av de pedagogiska erfarenheterna göras. 
Exempelvis kursutveckling med konkreta exempel som kommenteras: kursplan, schema, 
kursanvisningar, genomförande, examination samt resultat och uppfllljning av kursutvärdering. 
Ta även upp exempel på sådant som inte gick så bra, tex mindre lyckade erfarenheter och hur 
dessa tagits tillvara. 

Undervisningsverksamhet 

Här redovisas erfarenheter av undervisning inom: 

Grundutbildning 
Omfattning, tidsperiod och nivå 
Erfarenhet av planering, genomllirande, examination och utvärdering 
Erfarenhet av olika undervisningsformer (föreläsningar, seminarier, demonstrationer, 
laborationer, klinisk undervisning, fålt- eller gruppundervisning, handledning vid 
examensarbeten, C-, D-arbeten etc) 
Erfarenhet av olika studentgrupper (svenska/internationella, homogena/heterogena, 
stora/små) 

Forskarutbildning 
Erfarenhet av planering, genomllirande, examination och utvärdering av 
forskarutbildningskurser 
Handledning av doktorander (grad av ansvar och disputationstidpunkt) 

Undervisningserfarenheter frän andra lärandemiljöer än universitet, eller på andra språk än 
svenska, bör också redovisas hår. 

Exempel på dokmnentation: schema, kursanvisningar, examinationer, utvärderingar, intyg frän 
berörd institution (prefekt eller studierektor) och från andra arbetsplatser. 

Pedagogisk utbildning och fortbildning 

Här redovisas formell pedagogisk utbildning, samt deltagande i studieresor eller konferenser 
med pedagogiskt syfte. Till exempel: 

Kurser och seminarier i universitetspedagogik 
Lårarutbildning :ffir allmänna skolväsendet 
Akademisk utbildning i pedagogik 
Andra kurser och seminarier med pedagogiskt innehäll 
studieresor, pedagogiska konferenser 

Exempel på dokmnentation: kursintyg, betyg, utbildningsbevis samt rapporter som framställts i 
samband med pedagogisk utbildning. 



Pedagogiskt utvecklingsarbete 

Här redovisas utveckling och :tllmyelse av läromedel eller kurser, samt deltagande i 
utvecklingsprojekt med pedagogiskt syfte. Till exempel: 

Läromedel (böcker, kompendier, självstudiematerial, film, video- och ljudproduktion m m.) 
Kurs- och pro gramutveckling 
Försöksverksamhet och utvecklingsprojekt 
Nationell och internationell pedagogisk samverkan 

Exempel på dokumentation: egna framtagna läromedel bifogas, projektplaner, konferensabstracta, 
kursplaner, ansökningar (enbart titel) om ekonomiska kursutvecklingsmedel och anslagsbeslut, 
intyg och yttranden. 

Utbildningsplanering och ntbildningsadmioistration 

Här redovisas utveckling och administration av utbildningar (både enskilt och i samverkan med 
andra). Till exempel: 

Uppdrag som studierektor eller motsvarande, ledningsgruppsverksambet, 
studievägledare, kursansvarig och liknande (omfattning, tidpuukt och arbetsuppgifter bör 
specificeras) 
Introduktion av nya lärare 
Utvärderingar och utredningar (programutvärderingar, genomströmningsstudier J 
Nämnd- och annat kommitlearbete (arbetsuppgifter, omfattuing etc). 

Exempel på dokumentation: intyg, förordnanden, utredningar, rapporter, sktivelser. 

Vltrdering av undervisningsinsatser 

Här redovisas exempel på hur de studerande, eller andra, uppfattat insatserna: 

Utvärderingsresultat från studerande, kollegor eller andra 
Pedagogiska utmärkelser, pris, belöningar, stipendier (ink!. motivering) 
Utlåtande frän prefekt eller studierektor 

Exempel på dokumentation: sammanställning av kursutvärderingar, priser, utlåtanden och 
tjänstgöringsbetyg från prefekt eller studierektor. 

Forskning om utbildning 

Här dokumenteras forskning om utbildning, som ej redovisats som vetenskapliga meriter, samt 
erhållnaprojektmedel (ange typ av arbete, omfattning och grad av självständighet) 

Exempel på dokumentation: forskningsrapporter, artikiar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 
anslagsbeslut och omdömen frän referenspersoner. 

Övriga pedagogiska meriter 

Här kan redovisas exempelvis konsultverksamhet, kontakter och samarbete med 
studerandeorganisationer eller sktivt deltagande i den pedagogiska debatten. 
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