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Föredragande: Jonas Häckner

Anhållan om att ta bort eller ändra vetenskaplig
inriktning från anställning som universitetslektor

Bakgrund
Enligt diskussion i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden den 25 mars 2020 sammanfattas
följande:
Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten finns flera ämnen som sedan länge utlyst lektorat och
professurer med specialiserade inriktningar. Dessa kan vara nödvändiga för att attrahera
specialistkompetens, utöver den breda ämneskompetens som bör vara den grundläggande
kvalifikationen för en lektor eller en professor.
Under en längre tid, i normalfallet omfattande minst fem år, kan en utveckling och breddning ske
inom den anställdes forskning och utbildning som gör att den ursprungliga inriktningen inte
längre på ett rimligt sätt speglar personens vetenskapliga och pedagogiska kompetenser och
kvalifikationer. Där då anses nödvändigt kan ett lektorats eller en professurs inriktning helt tas
bort, eller ändras till en annan inriktning som bättre speglar personens pedagogiska och
vetenskapliga kvalifikationer. För lektorat skall de förändrade vetenskapliga och pedagogiska
meriterna vägas lika; för en professur skall särskild vikt fästas vid de förändrade vetenskapliga
meriterna. Om sakkunniggranskning bör ske avgörs av respektive lärarförslagsnämnd.
Den 29 april 2020 (se bilaga 11.1) fattade fakultetsnämnden följande beslut: ”att
lärarförslagsnämnd, under särskilda förutsättningar […], kan föreslå att ämnes på lektorat tas
bort”.
Följande beslutsmening föreslås ersätta beslutet från 2020 med ett som inkluderar möjligheten att
ändra inriktningen på ett universitetslektorat:
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att lärarförslagsnämnd, under särskilda
förutsättningar enligt bilaga 11, kan föreslå att ämnesinriktning tas bort eller ändras.
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Föredragande: Yvonne Svanström

Anhållan om att ta bort vetenskaplig inriktning från
anställning som universitetslektor

Bakgrund
Enligt diskussion i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden den 25 mars 2020 sammanfattas
följande:
Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten finns flera ämnen som sedan länge utlyst lektorat och
professurer med specialiserade inriktningar. Dessa kan vara nödvändiga för att attrahera
specialistkompetens, utöver den breda ämneskompetens som bör vara den grundläggande
kvalifikationen för en lektor eller en professor.
Under en längre tid, i normalfallet omfattande minst fem år, kan en utveckling och breddning ske
inom den anställdes forskning och utbildning som gör att den ursprungliga inriktningen inte
längre på ett rimligt sätt speglar personens vetenskapliga och pedagogiska kompetenser och
kvalifikationer. Där då anses nödvändigt kan ett lektorats eller en professurs inriktning helt tas
bort, eller ändras till en annan inriktning som bättre speglar personens pedagogiska och
vetenskapliga kvalifikationer. För lektorat skall de förändrade vetenskapliga och pedagogiska
meriterna vägas lika; för en professur skall särskild vikt fästas vid de förändrade vetenskapliga
meriterna. Om sakkunniggranskning bör ske avgörs av respektive lärarförslagsnämnd.

Diskussionen i fakultetsnämnden den 25 mars 2020 sammanfattas i följande förslag till beslut:
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att lärarförslagsnämnd, under särskilda
förutsättningar enligt bilaga 7, kan föreslå att ämnesinriktning på lektorat tas bort.
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