• visat pedagogisk skicklighet samt
• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på
annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
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Den som inte har sådan behörighet som sägs in i första stycket tredje punkten ska
ändå anses behörig om det finns särskilda skäl.16 december 2013

Med pedagogisk skicklighet ska förstås god pedagogisk förmåga.
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:
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God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk
verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
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Ytterligare bedömningsgrunder ska framgå av kravprofilen.
Bakgrund
Vad gäller adjungering se 20 §.
LU anger i "Föreskrifter rörande anställning av lärare" Dnr LS2013/352 att
institutionens styrelse ska vara inblandad i processen:

Grundläggande bestämmelser vid befordran
24 §
Beslut om befordran sker två gånger per år för att säkerställa planering av
verksamhetens innehåll och budgetplanering. Beslut om prövning för den högre
anställningen(inom tillsvidareanställningen) tas av respektive fakultetsstyrelse
efter samråd med institutionsstyrelsen där den sökande är anställd. Befordran
förutsätter att fakultetsstyrelse i samråd med den institution där den sökande har
sin placering har bedömt att prövning ska göras utifrån strategiska överväganden
och utifrån att den anställde lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens
utveckling och bedömts lämplig för befordran.
Undantag från ovanstående gäller befordran av biträdande universitetslektor, där
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månader från
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under
Efter
i institutionsstyrelsen,
sammanträde
2013-09-18
samtbefordran
2013-12-11,
förutsättning
beslutas
att: att ansökan ingivits i enlighet med fakultetens anvisningar.
1. Samtliga ärenden om befordringsansökningar till lektor eller professor inom
fysiska institutionen ska behandlas i styrelsen.
2. Befordringsärenden behandlas inom styrelsen genom att en avdelning skickar
in information om en kommande befordringsansökan till prefekten.
3. Om prefekten bifaller avdelningens framställan ska ärenden behandlas i
styrelsen.
4.
Styrelsen ska då få informationen som möjliggör ett strategiskt övervägande i
4
Enligt kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, SEKO, 2008-09-04, Avtal om
frågan.
Själva befordringsansökan
ska ej behandlas i styrelsen.
tidsbegränsad anställning
som postdoktor.
5. Styrelsen beslutar därefter om att bifalla befordringsansökan utifrån
strategiska överväganden.
6. Alla omvandlingar, utlysningar och befordran till fasta lärartjänster, som
påverkar fördelningen av fakultetsmedelen ska behandlas av
institutionsstyrelsen på ett liknande sätt. Detta gäller även anställningar som
biträdande lektor.
Detta beslut ersätter beslut LTHNFY 2013/26.
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