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1. Beskrivning 
I denna handläggningsordning beskrivs processen för hur en forskare kan 
ansöka om och få beslut om antagande till docent vid den Tekniska-
naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. 
 
Handläggningsordningen beskriver också hur fakulteten på ett transparent 
och rättssäkert sätt behandlar ansökan fram till beslut. 

2. Bakgrund 
Den Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten antar lärare och forskare som 
docent om det bedöms vara till nytta för forskning och utbildning inom 
fakulteten. Innehavare av en docentur har både vetenskaplig och 
pedagogisk kompetens med en nära anknytning till en av de institutioner 
som finns vid fakulteten. 
 
På grund av dokumentets innehåll och natur har samverkans-, hållbarhets- 
och internationella perspektiv inte integrerats. Dokumentet bedöms inte få 
några konsekvenser för jämställdheten vid universitetet. 

3. Process från ansökan till beslut 
1. Ansökan utformas i enlighet med den Tekniska-naturvetenskapliga 

fakultetens riktlinjer, Riktlinjer för antagande av docent vid 
tekniska-naturvetenskapliga fakulteten  
(FS 1.1-1356-20).  
 

2. Enskild sökande anmäler till fakultetens forskningssamordnare via 
e-post att hen vill ansöka om docentur. Ämnet för docenturen anges. 
Fakultetssamordnaren hämtar diarienummer, lägger in ärendet i 
Varbi e-rekryteringssystem och publicerar med dold länk. Sökande 
får länk via e-post. 

3. Ansökan läggs in i rekryteringssystemet av sökande. 
 

4. Forskningssamordnaren ber prefekt/forskningsansvarig vid berörd 
institution inkomma med: 

a) yttrande över värdet av att knyta den sökande till fakulteten 
som docent i angivet ämne, samt 

b) förslag på minst tre möjliga sakkunniga som kan granska 
den sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter. Dessa 
personer ska inte vara kontaktade.  
 

5. Forskningskommitténs arbetsutskott behandlar ansökan, värderar 
nyttan för fakulteten av att anta den sökande som docent, samt 
granskar de inkomna förslagen på sakkunniga. Utskottet rangordnar 
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därefter de som befinns vara lämpliga (m a p ämnesområde, jäv, 
etc.). Forskningskommitténs ordförande tillfrågar (i rangordning) 
de som befunnits lämpliga till dess att en av dessa har accepterat 
uppdraget. I de fall ingen av de föreslagna sakkunniga som 
befunnits vara lämpliga accepterar uppdraget ber 
forskningssamordnaren prefekten om fler förslag på sakkunniga.  
 

6. Forskningskommitténs ordförande föreslår därefter dekan att utse 
den som accepterat uppdraget som granskare av den sökandes 
docentansökan. Dekan fattar formellt beslut om sakkunnig.  
 

7. Forskningssamordnaren skickar handlingarna (ansökan, 
instruktioner, samt blankett för arvodesersättning) till sakkunnig. 
Den sökande skicka ombed att inlämna sina tio viktigaste 
publikationer till den sakkunnige. 
 

8. Sakkunnigutlåtande inkommer och forskningskommitténs 
arbetsutskott bedömer huruvida lärarprov ska hållas. En av 
ledamöterna i betygskommittén ska tillhöra forskningskommittén. 
Forskningskommitténs arbetsutskott förordar därför vem av 
kommitténs medlemmar som skall närvara vid lärarprovet och även 
vara ordförande i betygskommittén. 
 

9. Prefekt/forskningsansvarig vid berörd institution föreslår titel och 
datum för lärarprovet, samt tre övriga deltagare i betygskommittén, 
två av dessa ska vara docentkompetenta lärare varav minst en från 
en annan institution än den sökande. Den tredje 
kommittémedlemmen ska vara forskarstuderande. Vidare ska en 
pedagogiskt sakkunnig (representant från UPL) utses samt 
ordförande för lärarprovet. Förslaget på betygskommitté, 
ordförande för lärarprovet, titel samt datum fastställs av dekan.  
 

10. Betygsprotokollet för lärarprovet inkommer och 
forskningskommittén behandlar ärendet. Kommittén beslutar om 
att rekommendera eller avråda fakultetsnämnden att anta den 
sökande som docent vid fakulteten. 
 

11. Dekan fattar beslut och intyg skrivs ut. 
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1. Den som vill ansöka om 
docentur meddelar 

forskningssamordnare via e-post
2. Samordnaren tar ut dnr och 

skapar ärende i Varbi. Publicerar 
med dold länk och skickar till den 

sökande.

3. Ansökan läggs in i Varbi av den 
sökande. 

4. Samordnren tillser att yttrande 
och förslag på sakkunniga 

kommer in.

5. FK AU behandlar ansökan. 
Sakkunniga rangordnas och 

tillfrågas.
6. Dekan fattar beslut om 

sakkunnig.

7. Samordnaren skickar uppdrag 
till sakkunniga via Varbi.

8. Efter att sakkunnigutlåtande 
inkommit beslutar FK AU om 
lärarprov. FK AU beslutar om 

vem från FK som ska närvara vid 
lärarprov.

9. Förslag på betygskommitté 
fastställs av dekan.

10a. Lärarprov hålls. 10b. Lärarprovets utlåtande 
delges FK för beslut. 11.Dekan fattar beslut
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