Befordran till lektor eller professor, respektive
utnämning till oavlönad docent
(utdrag ur Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning)
Fakulteten ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller befordran samt utnämning till oavlönad
docent.
Ansökan om befordran eller docentutnämning kan ske löpande under året.
Efter registrering vidarebefordras ansökan till berörd fakultet.

Befordran till lektor eller professor
Linnéuniversitetet ger i normalfallet möjlighet till en befordran enligt anställningsordningen, dnr:
LNU 2012/359.
Sökande inkommer med ansökan om en befordran till registrator ställd till berörd fakultet. Ansökan
om befordran ska vara utformad enligt mall för ansökan, se Kompletterande riktlinjer avsnitt 1.
Beslut om prövning av en ansökan till befordran till professor görs av rektor efter förslag från
dekanen. Prövningen sker i normalfallet utgående från den anställning som lektor som den sökande
har. Rektor kan besluta om prövning i annat ämnesområde. Prövning av en ansökan görs om inte
synnerliga skäl talar emot.
För befordran till professor beslutar dekanen efter samråd med berört ämneskollegium om externa
sakkunniga, normalt två stycken, som bör ha professorskompetens. Den sökande skall dessförinnan
ges möjlighet att yttra sig om valet av sakkunniga. Den sökande har dessutom rätt att begära att
fakultetsstyrelsen yttrar sig om förslaget till sakkunniga innan beslut tas.
Med utlåtande från de sakkunniga som grund beslutar beredande organ att föreslå dekanen att befordra
eller att inte befordra den sökande till professor. Dekanen föreslår i sin tur till rektor, som fattar beslut
i ärendet.
Vid befordran till universitetslektor anses den vetenskapliga skickligheten vara uppnådd i samband
med doktorsexamen. Beredande organ granskar ansökan utifrån kraven för en universitetslektor enligt
anställningsordningen.

Utnämning till oavlönad docent
Linnéuniversitetet ger möjlighet till utnämning som oavlönad docent för universitetsintern sökande vid
uppnådd kompetensnivå om inte synnerliga skäl talar emot. Den som vill bli prövad för att utnämnas
till docent vid Linnéuniversitet ska till registrator inge en ansökan ställd till fakulteten, utformad enligt
mall för ansökan, se Kompletterande riktlinjer avsnitt 1. Dekanen beslutar efter samråd med berört
ämneskollegium om externa sakkunniga, normalt två stycken som bör ha professorskompetens. Den
sökande skall dessförinnan ges möjlighet att yttra sig om valet av sakkunniga. Den sökande har
dessutom rätt att begära att fakultetsstyrelsen yttrar sig om förslaget till sakkunniga innan beslut tas.
Med utlåtande från de sakkunniga som grund beslutar beredande organ att föreslå fakultetsstyrelsen att
utnämna eller att inte utnämna den sökande som oavlönad docent vid Linnéuniversitetet. Utnämning
till oavlönad docent är ingen anställning.
Utnämning till oavlönad docent grundas främst på vetenskapliga meriter. Vid bedömning av den
vetenskapliga meriteringen för docent kan ”en avhandling till” vara vägledande och den sökande
måste kunna visa på självständighet i forskningen efter disputationen. Den självständiga forskning
som bedrivits efter disputationen skall vara redovisad i internationella vetenskapliga tidskrifter eller på

annat sätt gjorts internationellt tillgängligt. Hänsyn måste också tas till det enskilda ämnets eller
områdets särskilda förutsättningar.
För att anses ha den pedagogiska skickligheten som krävs för utnämning till oavlönad docent vid
Linnéuniversitetet ska den sökande dels tidigare ha förklarats uppfylla kraven för innehav av
anställning som universitetslektor, dels ha genomgått handledarutbildning eller på annat sätt
dokumenterat motsvarande kunskaper. Den sökande skall även ha dokumenterad erfarenhet av och
skicklighet i handledning av forskarstuderande eller vid examensarbeten på grundnivå och avancerad
nivå.
Vid ansökan om docentutnämning, från någon som ej är anställd vid Linnéuniversitetet, ska den nya
docenturens nytta för ämnet och universitetet utredas. Detta utreds av berörd institution tillsammans
med dekanen direkt efter att ansökan registrerats hos registrator.

