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Kravprofil inför val av rektor och prorektor vid LTH, våren 2020 
 
Arbetsuppgifter  
Rektor vid LTH är fakultetens chef och företräder LTH inom och utom universite-
tet. LTHs rektor ska verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs 
med hög kvalitet och främja samverkan med det omgivande samhället. LTHs rek-
tor ansvarar för att fakultetens löpande verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och 
förordningar.  
  
LTHs rektor är prefekternas/prefektens chef.  Prorektor LTH är rektor LTHs ställ-
företrädande. 
 
Krav 
LTHs rektor och prorektor ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. 
 
Paret rektor och prorektor kan ha kompletterande egenskaper och erfarenheter.  

Paret rektor och prorektor vid LTH ska ha:  
• goda ledaregenskaper och ha visat prov på gott ledarskap 
• god erfarenhet av chefskap  
• hög integritet, vara lyhörda och ha mycket god förmåga att prioritera, fatta 

beslut och agera professionellt 
• ha erfarenhet av och intresse för verksamhetsutveckling, förmåga att arbeta 

strategiskt och se framtida möjligheter samt ha visioner för LTH 
• betydande erfarenhet av forskning och undervisning på högskolenivå 
• intresse för och förmåga att arbeta med frågor som rör arbetsmiljö, håll-

barhet, jämställdhet, mångfald och lärarnas pedagogiska kompetens   
• en god kommunikativ förmåga och visad god förmåga att samarbeta med 

många olika parter och yrkeskategorier  
• en god förmåga att skapa delaktighet och engagemang bland medarbetare 

och studenter samt visa stor förståelse för betydelsen av studentinflytande 
• intresse för att synliggöra och marknadsföra LTH nationellt och internat-

ionellt  
• intresse för och erfarenhet av att stödja och initiera samarbete och samver-

kan inom LTH, LU och med externa aktörer 
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 

 
Vid bedömning av de nominerade kommer särskild vikt att fästas vid personlig 
lämplighet. Hänsyn kommer även att tas till hur de nominerade genom sina erfa-
renheter och kompetenser bedöms kunna komplettera, stärka och utveckla LTHs 
verksamhet.  
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