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Anvisningar för anhållan om adjungerad anställning som
professor samt anhållan om förnyad anställning
Regelverk
Enligt högskoleförordningen kan en lärare adjungeras som professor. Omfattning
för en adjungerad lärare får inte överstiga 50 % och för att en adjungering ska vara
meningsfull får omfattningen vid Medicinska fakulteten inte vara lägre än 20 %.
En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitetet.
Åtaganden
En adjungerad lärare har rätt att använda institutionens och fakultetens namn.
Läraren är knuten till fakulteten och ska som en god representant kunna företräda
fakulteten i vetenskapliga sammanhang. Genom adjungeringen garanteras läraren
tid för forskning, utbildning eller annan universitetsanknuten verksamhet.
Fakulteten har rätt att kräva att den adjungerade läraren deltar i uppdrag såsom
ledamot av betygsnämnd, sakkunniguppdrag m.m. samt deltar i handledarskap och
i fakultetens utbildningsverksamhet. De forskningsmedel som den adjungerade
erhåller, med institutionen som adress, ska administreras av institutionen.
Anvisningar för utformning av ansökan
Ett inkommet förslag om adjungering skall vara tillstyrkt av prefekten vid den
institution som den adjungerade ska vara verksam vid. Det är viktigt att förslaget
innehåller en tydlig motivering kring behov, samt det strategiska värdet, med
adjungeringen. Förslaget prövas av fakultetsledningen och fakultetsstyrelsen som
beslutar om ärendet ska överlämnas vidare för prövning av lärarförslagsnämnden.
Adjungeringar avsedda främst för grundutbildning prövas även av berörd utbildningsnämnd. Medicinska fakultetsstyrelsen utser sakkunniga efter förslag från
berörd prefekt och efter hörande av lärarförslagsnämnden. Lärarförslagsnämnden
prövar den föreslagnes kompetens och inhämtar sakkunnigutlåtanden. Rektor fattar
beslut om adjungering av professorer, efter förslag från Medicinska fakultetsstyrelsen.
Förslag om adjungering som professor ska ställas till: Hs 66, Kansli M, BMC F13,
Medicinska lärarförslagsnämnden.
Förslaget ska innefatta:
1. Vem adjungeringen avser
2. NYTT - Ett dokument från den sökande där det
framgår om fakulteten får namnge honom/henne på
fakultetens hemsida (enligt GDPR).
3. Ett intyg ska bifogas med en försäkran om att jämställdhetsaspekten
beaktats i samband med att potentiell innehavare av adjungeringen
diskuterats.
4. Utförlig beskrivning av nyttan för fakulteten
5. Ämnet för adjungeringen
6. Omfattning
7. Tidsperiod (max tre år)
8. Huvudarbetsgivares medgivande
9. Finansiering
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10. Arbetsuppgifter *
Ansökningshandlingar i enlighet med ”Meritsammanställning för lärare”
Svenska Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till
läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Engelska The application is to be structured in accordance with the faculty´s instructions for
applicants see:
http://www.med.lu.se/english/about_the_faculty/work_for_us/guidelines_for_academic_appointments

*) Om undervisning/handledning ingår i arbetsuppgifterna och den föreslagne
saknar fem veckors högskolepedagogisk utbildning ska en pedagogisk utvecklingsplan bifogas se Mall för pedagogisk utvecklingsplan
Förnyad anställning som adjungerad professor
Förslag om förnyad anställning som adjungerad professor ska prövas av
fakultetsledningen som beslutar om ärendet ska lämnas vidare för prövning av
lärarförslagsnämnden. Förslaget bör skickas in tre till fyra månader före innevarande adjungeringsperiod går ut. Den förnyade adjungeringen ska granskas utifrån
att verksamheten är av fortsatt hög kvalité och har fortsatt värde för fakulteten
samt att finansiering finns för ytterligare en treårsperiod. Den maximala tiden för
en adjungering är tolv år.
Förslag om förnyad adjungering skall ställas till HS 66, Kansli M, BMC F13,
Medicinska lärarförslagsnämnden.
Förslaget ska innefatta:
1. Uppdaterad CV enligt http://www.cv.med.lu.se
2. Den adjungerade professorns verksamhetsbeskrivning för den gångna tre
åren, inklusive förteckning över vetenskapliga arbeten. Därutöver ska
forskningsprogram för den kommande treårsperioden redovisas.
Medverkan i forskarutbildning och handledning samt övriga
fakultetsuppdrag ska också redovisas. Beskrivningen ska även klargöra
verksamhetens betydelse för samverkan mellan fakulteten och
vederbörande adjungerade lärares huvudarbetsgivare.
3. Redovisning av den pedagogiska verksamheten under den gångna perioden, omfattning samt redovisning av högskolepedagogisk utbildning.
4. Intyg från den institution till vilken den adjungerade läraren är knuten, där
garantier lämnas för att institutionen erbjuder fortsatta möjligheter för
verksamheten, tillsammans med en dokumentation av dess betydelse för
ämnets vetenskapliga utveckling.
5. Skriftligt åtagande från huvudarbetsgivaren där det uttalas att denne är beredd att fortsatt svara för kostnaderna för adjungeringen och medger fortsatt tjänstledighet för den adjungerade läraren.

Ytterligare upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av:
Kajsa Johnsson
046- 222 08 22
Kajsa.Johnsson@med.lu.se
Aldiana Sikiric
046- 222 71 96
Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Helene Berggren
046-222 71 11
Helene.Berggren@med.lu.se

