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Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor
Behörighet
Uppsala universitets anställningsordning
˗

55 § En person som innehar en anställning som biträdande universitetslektor ska efter ansökan
befordras till universitetslektor om han eller hon skriftligen ansöker om det, är behörig för en
sådan anställning och har bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som respektive områdes/fakultetsnämnd fastställt, samt utifrån följande kriterier:

˗

55 a § Den sökande ska bedömas att som universitetslektor ha förutsättningar att kunna initiera
och självständigt driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. De vetenskapliga meriterna ska
vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

˗

55 b § Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning på grundnivå och
avancerad nivå. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade på ett sådant sätt att såväl
kvalitet som omfattning kan bedömas.

˗

55 c § En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för
verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller
motsvarande kunskaper.

˗

56 § Skriftlig ansökan om att prövas för befordran till universitetslektor ska ha inkommit till
berörd områdes-/fakultetsnämnd senast sex månader före anställningen som biträdande
universitetslektor upphör. En biträdande universitetslektor kan endast en gång prövas för
befordran till universitetslektor. Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om befordran ska fattas
senast två månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer
Befordran till universitetslektor ska grundas på en sammanvägd bedömning av den sökandes
vetenskapliga, pedagogiska och administrativa skicklighet samt ledningsskicklighet. Vid bedömningen
ska särskild vikt läggas vid det arbete som utförts under tiden som den sökande varit anställd som
biträdande universitetslektor. Berörd prefekt ska inkomma med yttrande om den sökandes förmåga att
utföra arbetsuppgifter som åligger en universitetslektor.
Vetenskaplig skicklighet
Den sökandes vetenskapliga meriter ska vara på god internationell nivå och visa på en självständig
forskarprofil. Den sökande bör ha visat förmåga att på egen hand initiera och driva vetenskapliga projekt.
I bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska t.ex. anslag eller motsvarande från forskningsfinansiärer,
publikationer i för ämnet relevanta publiceringsformer, presentationer eller motsvarande vid
vetenskapliga konferenser eller workshops, antagning som docent och andra för ämnet relevanta meriter
tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet
Den sökande ska ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande
minst tio veckor eller ha motsvarande kunskaper. I bedömningen av pedagogisk skicklighet ska
dokumenterad förmåga att planera, utveckla, genomföra och värdera kurser på grundnivå och avancerad
nivå och erfarenhet av handledning inom utbildning på forskarnivå tillmätas betydelse.
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Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet
Den sökande bör ha visat administrativ skicklighet och ledningsskicklighet genom medverkan i
övergripande planering och ledning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. I bedömningen av
administrativ skicklighet och ledningsskicklighet ska roller inom forskningsprojekt, administrativa
uppdrag och ledningsuppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå och externa uppdrag
tillmätas betydelse.

Sakkunniga vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor
Uppsala universitets anställningsordning
˗

75 § Områdes-/fakultetsnämnd beslutar vilka sakkunniga som ska utses.

˗

76 § Vid anställning av och befordran till professor (inbegripet adjungerad professor,
gästprofessor) och universitetslektor (inbegripet adjungerad universitetslektor) samt biträdande
universitetslektor ska, om det inte är uppenbart obehövligt, minst två sakkunniga från andra
lärosäten eller motsvarande anlitas för bedömning av de sökandes skicklighet. Vid anställning av
forskarassistent ska minst en sakkunnig från annat lärosäte eller motsvarande anlitas för
bedömning av de sökandes skicklighet.

˗

79 § De sakkunniga ska vara särskilt förtrogna med ämnesområdet. De ska, var för sig
självständigt, redovisa skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för
anställningen, ange ordningen dem emellan och motivera sitt val. Om två eller flera av de
sökande bedöms likvärdigt meriterade för anställningen kan dessa placeras på samma nivå. 1

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer
˗
˗
˗
˗

1

Sakkunniga utses av dekanus efter förslag från prefekt på den institution där den sökande är
anställd.
Minst två sakkunniga ska utses vid befordran till universitetslektor.
Bland de sakkunniga ska normalt finnas minst en kvinna och minst en man.
Dekanus kan besluta om en tredje sakkunnig och/eller en särskild pedagogisk sakkunnig.

Ej tillämpbart vid befordringsärenden.

