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Vad är på gång?
LG GU – LEDNINGSGRUPP FÖR GRUNDUTBILDNING

LG GU – på gång och framtid
Arbetsgrupper om fördelningsmodell, överenskommelse PLED-Inst., struktur på 5-åriga
program
Programutvärdering – här kommer 4 program att ingå i ett pilotprojekt för att se hur förslaget till
kvalitetsramverk fungerar, vilket stöd det kan utgöra vid utvecklingen av programmen samt hur väl det
hanterar uppföljningen av kvaliteten.
LTH-utvärdering och kvalitetsramverk – hur väl fungerar ledningsfunktioner samt vilka resurser finns
avseende exempelvis infrastruktur, resurser avseende lärare, för att LTHs utbildningar ska kunna hålla
en hög kvalitet.

Masterprogram – översyn av vad som krävs för att inrätta nya program, krav för inrättande
Kursutbudet – principer vad gäller kursutbud
Psykosocial arbetsmiljö för studenterna
Examensarbete – arbetsgrupp
Processöversyn - stödorganisation
Skapa en samlad bild av e-lärande, MOOCs, etc, - underlag för beslut om arbete framåt
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Styrelsen
L TH : s k a n s l i / U t b i l d n i n g s a v d e l n i n g e n
Camilla Hedberg, chef

Rutiner vid utlysning av utbildningsplats inom utbildning på
forskarnivå samt rutiner för beredning av beslut om antagning
till utbildning på forskarnivå
Dessa rutiner är fastställda av styrelsen för Lunds Tekniska Högskola 2016-xx-xx.
Bakgrund
Enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid
Lunds universitet, ska fakultetsstyrelserna fastställa rutiner vid utlysning av
utbildningsplats samt rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning
på forskarnivå.
Dessa rutiner gäller tillsammans med antagningsordning för utbildning på
forskarnivå. Antagningsordningen är en precisering av de bestämmelser som
framgår av Högskoleförordningen.
Förutsättningar för anställning och antagning
Endast den som är eller samtidigt blir antagen till utbildning på forskarnivå, som
enligt antagningsbeslutet avses avslutas med doktorsexamen, kan anställas som
doktorand.
Det får inte finnas fler doktorander antagna än som kan beredas tillfredställande
handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. Resursfrågan ska alltid beaktas i
varje enskilt antagningsärende.
Anställningens omfattning och tid
Anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det,
får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid.
Särskilda omständigheter som kan ge rätt till tjänstledighet med högre omfattning
än 50 procent är exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet,
tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga
organisationer och studentorganisationer.
Doktorandanställningen får omfatta en bruttotid på högst 8 år. Den sammanlagda
anställningstiden får dock vara längre om det finns särskilda skäl enligt ovan.
Doktorandanställning får omfatta en nettotid på högst 4 år. Med nettotid avses den
tid doktoranden använt för sin egen utbildning på forskarnivå. I nettotiden inräknas
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även den tid som ägnats åt utbildning på forskarnivå före anställning som
doktorand. Nettotiden beräknas utifrån de uppgifter som registrerats i LADOK.
Vid registrering av aktivitetsgraden är det viktigt att ta hänsyn till all tjänstledighet
inklusive sjuk- och föräldraledighet.
Anställningen får vara högst ett år efter det att kraven för doktorsexamen uppnåtts.

Rutiner vid utlysning av utbildningsplats
Utlysning av utbildningsplats
Ledig utbildningsplats ska utannonseras. Enligt Högskoleförordningen 7 kap. 37 §
kan dock undantag från denna bestämmelse göras i följande fall.
- Antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för
en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan
- Vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på
forskarnivå vid ett annat lärosäte,
- eller om det finns liknande särskilda skäl.
Ledigkungörelse av utbildningsplats med doktorandanställning som
finansiering
Ledigförklarande av utbildningsplats med doktorandanställning som finansiering
ska följas av en ansökningstid om minst tre veckor. LTH tillämpar inte fasta
ansökningstider utan detta sker löpande, då utbildningsplats finns inom varje
enskilt forskarutbildningsämne. Av ledigkungörelsen ska krav på behörighet och
urval för antagning till forskarutbildningsämnet tydligt framgå. Dessa krav framgår
av den allmänna studieplanen för ämnet.
Anställning som doktorand förlängs utan ledigkungörande. Detta gäller även om
doktoranden byter forskarutbildningsämne.
I samband med utlysningen ska det framgå om institutionstjänstgöring kan bli
aktuell inom anställningen.
Alla lediga anställningar annonseras på Lunds universitets hemsida.
Som stöd för institutionerna i rekryteringsarbetet finns en handbok framtagen,
Doktorandrekrytering. Handboken finns på LTHs medarbetarwebb under
Anställning/Anställa personal/Föreskrifter och instruktioner.
Behovsanalys och kravprofil
Att rekrytera en ny doktorand är ett strategiskt viktigt beslut och en stor
investering för verksamheten. Till hjälp finns det en mall för kravprofil, se
handboken för Doktorandrekrytering (enligt ovan).
Inför rekryteringen är det av vikt att definiera verksamhetens behov genom att
fastställa mål med projektet, mål med forskarutbildningen/anställningen,
vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som anställningen ska innehålla
och vilka krav som projektet ställer på medarbetaren avseende utbildning,
erfarenhet och kompetens.
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Rutiner för beredning av beslut om antagning
Behörighet och urval
För antagning som doktorand krävs att behörighetskraven för ämnet är uppfyllda
eller att dispens beviljats.
Urval till en utbildningsplats/anställning ska ske efter de kriterier som är
definierade i kravprofilen för anställningen. De grundläggande- och särskilda
behörighetskraven samt bedömningsgrunderna framgår av den allmänna
studieplanen för forskarutbildningsämnet.
Beslut
Beslut om nyanställning som doktorand fattas av prefekt om anställningen varit
ledigförklarad. Denna uppgift får inte delegeras vidare. Anställning och antagning
till utbildningen erhålles först då antagning registrerats i LADOK. Formellt
felaktiga beslut om antagning återremitteras till institutionen.
Beredning
Nyanställning som doktorand ska beredas vid respektive institution och samordnas
med beredningen av antagningsärendet.
De sökande som inte föreslås för anställning ska ges tillfälle att inom två veckor
inkomma med erinran mot beslutsunderlaget till institutionen.
Prefekten ska skriftligen motivera sitt beslut/förslag om antagning till utbildning
på forskarnivå. I prefektens yttrande ska urvalsprocessen, urvalsgrunderna och de
sökandes behörighet och relevanta meriter beskrivas samt vad som varit avgörande
i beslutet/förslaget. Se handbok, Doktorandrekrytering, för mer information.
Prefekten ska samråda med en grupp i vilken ska ingå en student utsedd av
studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen och av institutionen utsedda lärare.
En av lärarna bör vara aktuell som handledare för den som ska antas. Av yttrandet
ska framgå vilka som deltagit i samrådet.
Samtidigt med antagningen ska handledare utses och en individuell studieplan
fastställas. Beslut om handledare och individuell studieplan ska bifogas
antagningsbeslutet.
Byte av forskarutbildningsämne och återupptagande av studier
Byte av forskarutbildningsämne handläggs som ny antagning och innebär att
doktoranden skriftligen förklarar sig ha avbrutit studierna i det tidigare ämnet.
Återupptagande av avbruten utbildning ska på institutionsnivå handläggas som ny
antagning.
Antagning av forskarstuderande som inte är eller blir anställd som
doktorand
De former för studiefinansiering vid universitetet som inte utgörs av anställning
som doktorand benämns annan finansiering. Detta kan vara finansiering via
stipendium eller finansiering via anställning utanför Lunds universitet.
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Högskoleförordningen medger att högskolan får anta en sökande som har någon
annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan
säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid
åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen
eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller
konstnärlig doktorsexamen (7 kap. 36 §).
Beredning av dessa ärenden ska i tillämpliga delar följa samma principer som
beredning vid anställning.
Beslut om antagning vid annan finansiering fattas av rektor för LTH.
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Dnr LS 2012/719

S t yr e l s e n

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå
Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, § XX.
Med stöd av 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och
med den 1 januari 2011 (nedan HF) föreskriver Lunds universitet följande.

1.
Information
Högskoleförordningen föreskriver att högskolan ska se till att den som avser att
påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs
(6 kap. 3 § HF).
God, tydlig och fullständig information om utbildningen och antagningsprocessen
ska finnas lätt tillgänglig på universitetets hemsida.
Informationen ska innehålla följande:
• hur antagning till utbildning på forskarnivå går till
• utbildningens huvudsakliga innehåll och uppläggning
• gällande behörighetsregler
• vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att
tillgodogöra sig utbildningen
• hur beslut om antagning fattas
• finansieringsformer för utbildning på forskarnivå
• tidpunkt för ansökan till utbildning på forskarnivå
Relevant och nödvändig information om universitetet samt om formalia och
regelverk för utbildning på forskarnivå ska likaså finnas tillgänglig.
Informationen ska även finnas på engelska.

2.
Utlysning av utbildningsplats
Ledig utbildningsplats ska utannonseras. Enligt 7 kap. 37 § HF kan undantag från
denna bestämmelse göras
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1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för
en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på
forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
3. om det finns liknande särskilda skäl.
Utlysning av utbildningsplats/studiestöd ska göras så att utlysningen får lämplig
nationell och internationell spridning. Utlysning ska alltid göras på universitets
hemsida.
I samband med utlysningen ska det tillkännages om institutionstjänstgöring kan bli
aktuell inom anställningen.
Vid rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska jämn
könsfördelning och mångfald eftersträvas i enlighet med Lunds universitets policy
för jämställdhet, likabehandling och mångfald.
Utlysning ska ske minst tre veckor före ansökningstidens utgång. För samtliga
ämnen som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas ytterligare
bestämmelser för rutiner vid utlysning av utbildningsplats. Enligt rektors beslut
om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS
2013/333) fastställs sådana bestämmelser av fakultetsstyrelse.

3.
Studiefinansiering
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att studiefinansieringen under hela studietiden fram
till avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen) tryggas för studenter som antas
till utbildning på forskarnivå och som anställs som doktorand. Detta gäller dock
inte vid beslut om indragning av resurser enligt 6 kap 30 § HF.
Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå.
Högskoleförordningen föreskriver att en anställning som doktorand ska gälla tills
vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter
avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen (5 kap. 7 §). Av detta
följer att anställning som doktorand kan vara i upp till ett år efter fullgjord
utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.
Vid Lunds universitet får det inte inrättas utbildningsbidrag, i enlighet med rektors
beslut (LS 2011/378, beslut 2011-06-16).
Vid Lunds universitet får det inte inrättas stipendier för studiefinansiering inom
utbildning på forskarnivå, i enlighet med rektors beslut (LS 2010/68, A13).
3.1. Annan studiefinansiering
De former för studiefinansiering vid universitetet som inte utgörs av anställning
som doktorand benämns annan finansiering.
Högskoleförordningen medger att högskolan antar en sökande som har någon
annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan
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säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid
åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen
eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller
konstnärlig doktorsexamen (7 kap. 36 §).
Annan studiefinansiering får vid Lunds universitet inte utgöras av understöd från
annan person eller egen förmögenhet.
Vid annan studiefinansiering ska finansieringens omfattning motsvara minst 28
procent av prisbasbeloppet.
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att en noggrann prövning av studiefinansieringen
genomförs. Liksom vid all antagning till utbildning på forskarnivå får antagning
med annan finansiering ej ske om handledning och andra resurser är nödvändiga
för befintliga doktorander.
Skulle finansieringen bortfalla under studietiden av anledning som ligger utanför
doktorandens kontroll, har fakulteten en skyldighet att anställa doktoranden för
den resterande studietiden. Detta gäller dock inte vid beslut om indragning av
resurser enligt 6 kap. 30 § HF.
3.1.1. Stipendium
Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå, men det är även tillåtet att använda externt
stipendium - d.v.s. stipendium som inrättas av annan aktör än Lunds universitet.
En skriftlig överenskommelse mellan finansiär och stipendiat (doktoranden) ska
biläggas den individuella studieplanen.
Externt stipendium får inte vara förenat med krav från finansiären på arbetsprestationer under doktorandens utbildning på forskarnivå.
Doktorand ska ges skriftlig information om innebörden av stipendiefinansiering
vad gäller bl.a. försäkringar, ledighet, sjukdom och liknande. Denna information
ska lämnas till den blivande doktoranden innan beslut om antagning fattas.
Informationen ska även inkludera information om vilken typ av försäkringar
doktoranden ansvarar för att teckna själv. Doktoranden ska skriftligen bekräfta att
informationen mottagits.
3.1.2. Studiefinansiering i form av anställning hos annan arbetsgivare
Då studiefinansieringen för en doktorand sker via annan arbetsgivare än Lunds
universitet ska en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren upprättas i syfte
att trygga studiefinansieringen fram till avsedd examen. Enligt Föreskrifter om
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) undertecknas sådan överenskommelse av dekan. Denna beslutsrätt får delegeras till
prefekt. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare.
Den skriftliga överenskommelsen mellan universitetet och doktorandens arbetsgivare ska biläggas den individuella studieplanen.
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4.
Ansökan
Ansökan om antagning ska göras på därför avsett formulär. Enligt Föreskrifter om
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs
formulär för ansökan av fakultetsstyrelse.
Högskoleförordningen föreskriver att högskolan ska se till att den som avser att
påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs
(6 kap. 3 §).
Vid Lunds universitet innebär detta att sökande till utbildning på forskarnivå ska
ha tillgång till vägledning rörande utbildningen.

5.
Behörighet
Högskoleförordningen föreskriver att det för att bli antagen till utbildning på
forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda
behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i
övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (7 kap 35 §).
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt 7 kap. 39 § HF
den som
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
kunskaper.
Dessutom kan det förekomma krav på förkunskaper och andra villkor utöver
grundläggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild
behörighet). Den särskilda behörigheten för varje ämne som utbildning på
forskarnivå anordnas i anges i den allmän studieplanen. Enligt Föreskrifter om
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs
särskild behörighet av fakultetsstyrelse.
I den särskilda behörigheten får anges specificering av de 240 högskolepoäng som
ryms inom den grundläggande behörigheten, men inte krav på genomgången
specifik kurs som ligger utöver dessa högskolepoäng.

6.
Urval
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till
deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka
bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra
sig utbildningen (7 kap. 41 § första och andra stycket HF).
Enligt Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet
(LS 2013/333) fastställs bedömningsgrunder för urval av fakultetsstyrelse.
Högskoleförordningen föreskriver att enbart det förhållandet att en sökande
bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för

5
utbildningen vid urval inte får ge sökanden företräde framför andra sökande (7 kap
41 § sista stycket).

7.
Antagning
Den som bedriver utbildning på forskarnivå ska vara antagen till sådan utbildning.
Utbildning som förbereder för utbildning på forskarnivå ska vara förlagd till
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Högskoleförordningen föreskriver att till utbildning på forskarnivå får endast så
många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering (7 kap 34 §).
Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara transparent. En
beskrivning av antagningsproceduren ska finnas tillgänglig för potentiella sökande.
7.1 Beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå
Innan beslut fattas om antagning ska ett underlag för beslut innefattande förslag till
antagning och skälen för detta upprättas och delges de sökande. Sökande ska
informeras om detta minst två veckor innan beslut fattas om antagning. Sökande
som önskar lämna erinran mot förslaget ska göra detta till fakultetsstyrelsen eller
det organ till vilket styrelsen delegerat beslut om antagning, senast inom två
veckor eller den längre tid som berört organ meddelar. De sökande ska informeras
om möjligheten att lämna erinran mot förslag till antagning, samt om hur
inlämnande av erinran ska ske.
I enlighet med universitetets arbetsordning ska studeranderepresentant(er) beredas
möjlighet att delta under beredning av ärende om antagning till utbildningen (LS
2010/625, avsnitt 5).
Mer utförliga rutiner för beredning av antagningsbeslut ska finnas för samtliga
ämnen som utbildning på forskarnivå anordnas i. Enligt Föreskrifter om fördelning
av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs sådana
rutiner av fakultetsstyrelse. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare.
7.2 Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå
Enligt Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet
(LS 2013/333) fattas beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå
av fakultetsstyrelse. Denna beslutsrätt får delegeras till organ eller befattningshavare på fakultetsnivå. Denna beslutsrätt får även delegeras till organ på
institutionsnivå – dock inte till annan enskild befattningshavare på institutionsnivå
än prefekt. Denna beslutsrätt får inte delegeras till doktorandens tilltänkta
handledare.
Före beslut om antagning ska följande föreligga:
• en plan för studiefinansieringen för hela studietiden
• tillgängliga handledarresurser inom ämnet och
• en plan för arbetsplats och övriga fysiska resurser.
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I enlighet med universitetets arbetsordning ska studeranderepresentant(er) beredas
möjlighet att delta i beslut om antagning till utbildningen (LS 2010/625, avsnitt 5).
Samtliga sökande ska senast sju arbetsdagar efter beslut om antagning ha
meddelats innehållet i beslutet.
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas (12 kap. 2 §
HF).

8.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2013 då Antagningsordning avseende
utbildningen på forskarnivå vid Lunds universitet (I G 9 6251/2004, fastställd
2006-12-18) i helhet upphör att gälla.
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2016-11-28

V i k t o r Ö wa l l
Rektor LTH

Rektorsrapporter till SLTH, 19 september 2016
Rektor Viktor Öwall
Aktuella frågor framöver
• Implementering av de nya GU och FO organisationerna med och de
förändringar detta får för kansliets arbete.
• Arbeta för det strategiska arbetet gentemot MAX och ESS.
• De externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc behöver
stärkas. Hur går vi vidare?
• Diskussioner med RISE, Research Institutes of Sweden, angående
framförallt ProNano och MAPCI.
• Långsiktigt arbete med LTHs synlighet och den nya
kommunikationsstrategin.
• Arbeta med ”Hållbart Campus” och Campus utveckling.
• Utvecklingen av SVS, tex LTHs/LUs närvaro.
• Utvecklingen av WASP och koppling till SVS.
• Utvecklingen av TFHS verksamhet, speciellt kontakterna med
försvarsmakten och forskningsanknytningen.
• Leda arbetet med LTHs utvecklingsprojekt som skissats på i den
strategiska planen.

Många av de frågor som pro- och vice-rektorer tar upp ligger
naturligtvis högt på listan av aktuella frågor.

Händelser, möten, resor, etc av vikt
• Sen sist
o 20/10: Öppning av Workshop om Energi
o 21/10: Besök på LU av Miljöminister Karolina Skog
o 24/10: heldag FN/FUN
o 25/10: LU möter näringslivet i Hlbrg
o 26/10: SLTH på TetraPak
o 27/10: Rektorsseminarium – “Rektors Ledningsråd Live”
o 28/10: Möte med SVS o WASP om SVS som testbed för
smarta städer.
o 31/10: Lunch i samband med Påvens besök i Lund
o 7-8/11: RET/TUF: Rektorsmöte KTH
o 8/11: möte om MAPCIs framtid med SICS
Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon 046-222 38 27, vx 046-222 00 00
E-post annika.martensson@rektor.lth.se Webbadress www.lth.se
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o 8/11: Näringslivsråd LU
o 9/11: Öppning Hydrologisektionens seminarium om
Modellering inom klimatanpassning
o 14/11: Intro nyanställda LTH
o 15/11: Möte Försvarsmakten om TFHS
o 15/11: Utdelning Polhemspriset, Stockholm
o 15-16/11: Hearing om SSF IRC i Stockholm: 2 LTH förslag
har gått vidare inom Nano och Havre.
o 16-17/11: ARKAD
o 17-18/11: Prefektinternat
o 23/11: spegling ledningsgrupp mot S-fak
o 25/11: Skånska Riksdagsledamöter besöker LTH (2st)
o 25/11: LTHs Näringslivsråd med besök Kemicentrum.
o 30/11: Strategimöte WASP
o 30/11: Ax:son Johnson stiftelsen om stadsplanering.
o 1/12: Deltagande Sydsvenska Handelskammarens Årsmöte
inkl jury för årets tekniker
o 2/12: Generaldirektör VINNOVA Charlotte Brogren besöker
LTH i samband med LTHs Examenshögtid
o 5/12: Science & Innovation Talk om Digitalisering
o 5/12: Skånska Riksdagsledamöter besöker LTH (7st ?)
•

5/12: Science & Innovation Talk på TetraPak om Digitalisering
Kommande
o 7/12: Möte Huawei
o 9/12: Styrelsemöte Mobile Heights
o 12/12: Möte med Försvarsmakten om TFHS i Linköping
o 13/12: Styrelsemöte K2
o 14/12: Möte med Regionen och RISE i Malmö
o 19/12: Styrelsemöte NanoLund
o 19/12: 11/1: Mottagning Internationella studenter
o 16/1: Styrgrupp Materials Business Center
o 26/1: Besök från Keio University, Japan
o 2/2: CESAER BoD Brussels
o 3/2-10/2: ISSCC konferens San Francisco inom elektronik
o 13/2: SLTH

Högtider, etc
• 2/12: Examenshögtid LTH med Generaldirektör VINNOVA
Charlotte Brogren som högtidstalare.
• 19/12: Invigning LU 350år

Uppdrag
• Ordförande Forskningsnämnd LTH
• Styrelseledamot WASP
• Styrelseordförande NanoLund

•
•
•
•
•
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Styrelsemedlem i Mobile Heights
Styrelseledamot i K2
Medlem samordningsgrupp MAXIV
Board member CESAER
Styrelseledamot AFC
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Prorektor Annika Mårtensson

Grundutbildning
• Ledningsgrupp Grundutbildning
o Möte varannan veckar
o Möten med programledare – syfte: skapa kontaktytor
i organisationen.
o Utbildningar/information för programledare och
studierektorer.
• Utbildning av ca 15 studenter som tillhör gruppen nyanlända
som fått uppehållstillstånd, de följer kurser vid LTH samtidigt
som de studerar svenska.
• Matematikinstitutionen har startat ett projekt med syfte att
se över hur de grundläggande kurserna i matematik på LTH
ska utformas i framtiden. Uppföljning sker i ledningsgruppen
för grundutbildning.
• Beslut i LG GU om totala kursutbudet vid LTH
• Under hösten kommer programledningarna att fatta beslut
om programmens utformning.
Uppföljning av verksamhetsplan, grundutbildning, presenterades i
förra rektorsrapporten

Forskarutbildning

Forskarutbildningsnämnd
o Möten var fjärde vecka
o Principdiskussioner kring disputationer och
betygsnämnder sammansättning,
forskarutbildningsledarna arbetar för att få en samsyn
av sitt arbete. Kontakter med studierektorerna inom
forskarutbildningen.
o Principdiskussioner och beredning av beslut avseende
kursplaner.
• Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande
arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen är utvalda
av UKÄ, förberedande möten med studierektorer och
ämnesansvariga för dessa ämnen. En del ämnen inom
maskinteknik-området kommer att utvärderas under 2018
och inom kemi-området 2020.
• Utsett arbetsgrupper som ska arbeta med frågor inom
kvalitetsramverk för forskarutbildning.

•

•

Utbildning och diskussioner med studierektorerna inom
forskarutbildningen.

Uppföljning av verksamhetsplan, forskarutbildning, presenterades i
förra rektorsrapporten

UKÄ – Utvärderingar
Preliminär tidplan för utvärderingar som ska genomföras har kommit
från UKÄ, avser både forskarutbildning och utbildning på
grundläggande och avancerad nivå. Utvärderingarna är inte riktade
mot LTH utan är lärosätesutvärderingar.
Under 2016-2017 kommer en tematisk utvärdering att genomföras:
Lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling.
Under 2019 samt 2021 kommer ytterligare tematiska utvärderingar
att genomföras. Ämnen för dessa är inte fastställda.
Under 2020-2021 kommer Lärosätets kvalitetssäkringsarbete att
granskas. Observera att det gäller både forskarutbildning och
grundutbildning.
Forskarutbildningsämnen granskas också under perioden 2016-2022,
se ovan under forskarutbildning.

Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och
mångfald, LTH
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön.
Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela
karriärstegen? Förslag på utvecklingsprogram för yngre forskare.
Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av
alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska
vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna
vid LTH.
Förslag på Tenure track –program för yngre lärare/forskare framtaget.
Diskuterat i forskningsnämnden också.
• Utvecklingsprogram(4 år) -biträdande universitetslektor (BUL) för
underrepresenterat kön
Syfte: på längre sikt utöka rekryteringsbasen av underrepresenterat
kön för seniora lärarbefattningar
Uppföljning av verksamhetsplan, jämställdhet, presenterades i förra
rektorsrapporten
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Uppdrag
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd
o Denna genomför just nu en genomlysning av
fakulteternas forskarutbildningsorganisationer,
föreskrifter, dokumentation mm med relation till
forskarutbildningsfrågor.
• Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH
• Ordförande i Vattenhallens styrelse
• Ledamot i USVs styrelse
• Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik,
NRCF
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg
• Ledamot i KCFPs programråd
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Vicerektor Forskning Erik Swietlicki
Vicerektor för forskning kommer tillsammans med LTHs forskningsnämnd
och ledningsgruppen att utarbeta ett förslag på hur en stödverksamhet för
forskning inom kansliet kan se ut. Förslaget presenteras för SLTH under
våren 2017. Vissa reservationer har redan gjorts i budgeten för 2017 för att
stödja detta.
Aktuella frågor
• Samarbetet mellan FN och FUN diskuterades vid ett gemensamt
FN/FUN internat 2016-10-24 som ett led i att konkretisera LTHs nya
ledningsorganisation för forskning och forskarutbildning (från och
med 1 maj 2016.
• Verksamhetsplan för LTH forskningsnämnd för 2017 ska fastställas
av FN innan årsskiftet. LTHs nya strategiska plan kommer att vara
vägledande.
• Förslag på stärkt stöd för forskning vid LTH kansli tas fram innan
årsskiftet. Medel finns reserverade i budget för 2017. I första hand
siktar vi på att anställa en LTH-gemensam forskningskoordinator
som stöd för vicerektor forskning och FN.
• Bistått vid fördelningen av LTH:s strategiska medel baserat på de
äskanden som inkommit från institutionerna i samband med
budgetprocessen inför 2017. De nyligen fastställda principerna för
fördelning av LTH:s strategiska medel användes vid tilldelningen.
• Lett arbetet med att fastställa fördelningen för 2017 av de av LTH
utlysta infrastrukturmedlen (10 mnkr). Samverkan med N-fak.
Deltagit i arbetsgruppen för prioritering av universitetsgemensamma
medel till forskningsinfrastruktur (20 mnkr).
• Deltagit i arbetet i LUs forskningsnämnd med att välja ut den som
får söka KAW-projekt och WAF i februari 2017.
• Ett karriärutvecklingsprogram (tenure track, BUL) för
underrepresenterat kön har tagits fram av en arbetsgrupp och
diskuterats i FN. Projektet kommer att presenteras för styrelsen
under våren.
• LUNARC är en del av SNIC, Sveriges infrastruktur för
datorberäkningar och datalagring. SNIC kommer att lämna in ett
förslag till hur denna nationella infrastruktur ska se ut under åren
2018-2022. LUNARCs styrelse verkar för att LUNARC (och
troligtvis även LDC) flyttar till Science Village Scandinavia.
• LUCRIS måste utvecklas till att bli ett stöd för våra forskare och ett
fönster utåt för vår forskning.
• LTHs nyinrättande biblioteksnämnd arbetar med att ta fram en
policy för hantering av e-media samt ett förslag till omstrukturering
av LTHs nuvarande bibliotek.
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Ledningsarbete - forskning
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete
och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet
återkommande är:
• LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka)
• LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor
forskning LTH är vice ordförande)
• LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning
LTH representerar fakulteten)
• LTHs nya biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin)
• LUs biblioteksstyrelse (sedan maj 2016, två gånger per termin,
vicerektor forskning LTH representerar fakulteten)
• LUNARCs styrelse (ordförande sedan mars 2016, ca tre gånger per
termin)
• LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar)
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka)

Uppdrag - LTH vicerektor forskning
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

(Nytt uppdrag oktober 2016) Medlem i LUs strategiska
referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera som stöd till
Systemägare och Systemförvaltning i strategiska frågor kring
LUCRIS. (vicerektor forskning LTH representerar fakulteten).
LTHs nya biblioteksnämnd (ordförande)
LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning LTH representerar
fakulteten)
Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för
vetenskapliga och tekniska beräkningar.
Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and
Technology)
Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för
förbränningsprocesser)
Medlem SHC programråd (Svenskt hydridtekniskt centrum)
Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material”
med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att
bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och
ESS spelar en viktig roll.
Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV
Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board
CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och
ledningsgrupp
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Vicerektor Samverkan & Innovation Annika Olsson
Aktuella frågor:

Strategiska forskningsteman LU: Utlysning kring LU övergripande strategiska
tvärvetenskapliga forskningsteman implementeras på LU 2017.

LTH näringslivsråd: Näringslivsråd 25/11, då tillsammans med politiker.

Tema näringslivsråd ”grön kemi” vi visar upp lab på Kemicentrum. Har också
enl. verksamhetsplan påbörjat besök med företagen individuellt. Diskussion
om strategiska avtal ingår, och börjar konkretiseras.

Uppföljning LU näringslivsråd: Möten sker individuellt med företag för

kartläggning av företagens behov i samverkan med LU Vicerektor. Dessa kan så
småningom leda till strategiska avtal. Presenterade en sammanfattning av detta
på LU´s näringslivsråd 8/11.

MAX IV och näringslivskopplingar: Arbetar med MAX IV kring processer för

hur näringslivet ska närma sig och kunna få användning av MAX IV.

Science and Innovation talks: Science and innovation talks, fortsätter på Tetra

Pak, nästa gång tema digitalisering. Tetra Pak fortsätter med konceptet och
planering för 2017 pågår. Diskussion om Science and innovation talks också
påbörjade med Alfa Laval och Axis. Konceptet intresserar fler företag och då
behövs adm. stöd kring arrangemangen (för planering, bokningar etc).

Uppdragsutbildning LTH: Har regelbundna möten med LUCE, och har gjort

en förstudie kring uppdragsutbildning. Jobbar tillsammans med
kommunikation LTH för att få bra gränssnitt på webben kring LTH
uppdragsutbildningar. Har kontaktat LU centralt kring våra behov av
uppdragsutbildning. Ett område som jag anser att vi bör utveckla både på LTH
och LU, för ökad synlighet och samverkan.

Kommunikation & Samverkan: Arbetar med ny kommunikationschef kring
samverkansfrågor. Tillsammans med kommunikation har vi också lanserat
varumärket LTH Open Door, ett koncept där vi öppnar LTHs lab för
näringslivet. Juridiska avtal behöver ses över.

TLTH/LTH: Tillsammans med kommunikation diskuterar vi varumärke,
priser och avtal med kåren.

Samverkansaktiviteter LTH/näringsliv:
-

Näringslivsråd 25/11: Tema ”grön kemi” – många närvarande!
Näringslivsbesök för LUs näringslivsråd
Näringslivsbesök för LTHs näringslivsråd

Uppdrag:
o Livsmedelsakademin styrelse
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o
o
o
o
o
o
o
o

Packbridge Styrelse
Miljöbrons styrelse
LUFO (Lund University Food Studies) styrelse
IMIT’s ( Innovation Management in Technology) styrelse
VinnEx EASE Styrelse
LU Innovations systems holdingbolag styrelse
LTH´s representant i samverkansrådet LU
LUs representant tillsammans med Håkan Jönsson i
framtagande av skånsk livsmedelsstrategi (arbetet leds av Region
Skåne)
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Vicerektor Internationellt Per Warfvinge
Nätverk
• Årsmötet i nätverket Magalhães hölls 20-23 november i São Paulo.
Eftersom LTH genom Christina Grossmann och Per Warfvinge har
presidentskapet har det krävts en ganska stor insats under hösten att
planera mötet tillsammans med den lokala organisationen på UNESP
(São Paulo State University). Per Warfvinge omvaldes som
president i nätverket för en period av två år. Vid sidan av det övriga
programmet genomfördes en workshop om Sustainable Bioenergy i
vilken Mikael Lantz från IMES deltog. En ny
Besök
• University of York (intresse för utbyte).
Masterprogram
• Ansökan till masterprogrammen har öppnat. Med tanke på att antalet
ansökningar ökat kraftigt, och därmed det administrativa arbetet, ser
LTH över rutinerna för behörighetsprövning och urval.
Utbytesstudier
• Ansökan till utbytesstudier stängde 7 november. Antalet behöriga
sökande är något färre än 2015. Nomineringarna är klara innan jul.
Restplatser utlyses per 1 februari 2017.
Universitetsnivån
• LU har ett strategiskt partnerskap med University of Maryland.
Under hösten har universiteten gemensamt utlyst medel för
workshop som syftar till at öka forskningssamarbetet. Fyra projekt
har fått cirka $20 000 var, därav ett på LTH (Mikael Akke) med
stark koppling till Max IV.
• På Internationella Rådet har frågan om etiska övervägande vad gäller
internationella samarbeten beretts och skickats tillbaka till rektor
ledningsråd.
• En översyn av stödet till internationalisering har inletts med målet att
skapa bättre effektivitet mellan och inom universitetsförvaltningens
sektioner samt mellan den centrala nivån och fakultetsnivån.
Prorektor Eva Wiberg är ansvarig.
Projekt

•

Christina Grossmann deltar i en översyn av
internationaliseringsverksamheten som gemensamt drivs av
Stockholms, Lunds, Uppsala och Göterborgs universitet.

SLTH 2016-12-06
Förslag fördelningsbeslut 2017 + info budget

Ekonomi 2016-12-06
– Budgetprocessen
– Förslag till fördelningsbeslut
»LTH gemensamma kostnader
»GU- anslag
»Forskningsanslag

– Preliminär budget 2017 per institution

Budgetprocessen 2017
– 5 dec budget 2017 per institution klarmarkerad
– 6 dec SLTH
– 9 dec LTHs ledning budgetmöte
– 12-16 dec feedback till verksamheten
– 6 januari handlingsplaner inlämnade
– 13 januari rapportering till LU

LTH:s styrelse föreslås besluta:
• att fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 5 bilaga 1.
• att fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6 bilaga 2.
• att fastställa enhetshyra enligt avsnitt 7 bilaga 3.
• att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8
bilaga 4.
• att uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar
och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna.
• att LTHs institutioner inte får generera underskott inom
grundutbildningen 2017 utan dialog med LTHs ledning.

Budget 2017 förutsättningar
”Urholkning av anslagen”
– Pris och löneomräkning 1,51% på ramanslag
inkluderar PEK avdrag (indextal
produktivitetsutveckling privata tjänstesektorn)
– Budgeterad löneökning för LU 2,7% jmf mot sept
2016 (inkluderar lönerevisioner under perioden 1 okt 2016 –
31 dec 2017)

LTH Gemensamma kostnader
Utgångsläge:
– Ekonomiska förutsättningar att genomföra planerade
aktiviteter.
– Inte debitera institutionerna mer än nödvändigt.
– Årlig översyn av kärn-/stödverksamhet.
– Budget samma nivå som 2016 (138 mnkr).
LGGU: nya program - konsekvens kansliet?

Budget GU 2017 - förutsättningar
2017

2016

Diff

518 897

505 985

12 912

Omställningsbidrag HBG

5 000

5 000

0

Stimulansmedel internationalisering

1 742

1 496

246

12 000

10 000

2 000

537 639

522 481

15 158

Kurstilldelning

Avgiftsfinansierade platser
Tilldelning från LU

Fördelning GU-anslag
Fördelning
GU tilldelning till institutioner

2017

2016

Diff

490 263 480 133

10 130

Särskild tilldelning till institutioner

25 686

24 480

1 206

Fakultetsgemensamt

22 204

17 718

4 486

538 153 522 331

15 822

Totalt fördelat

Förändringar GU-tilldelning (bilaga 4a)
Kurstilldelning till institutionerna (+10,1 mnkr):
Prioriterat stora kurser och pedagogisk meritering
• Ökad tilldelning per registrerad student 200 kr
• ETP ökat från 50 tkr till 100 tkr

Övrig tilldelning GU (bilaga 4a)
Särskild tilldelning till institutioner (+1,2 mnkr):
• Utökning Tekniskt basår 1 000 tkr
• Vaktmästeri Campus Helsingborg 0,2 mnkr
Fakultetsgemensamma projekt (+4,5 mnkr):
• Ökad subventionering undervisningslokaler 2 mnkr
• Ändrad finansiering läs- och grupprum 2,3 mnkr
• övrigt 200 tkr.

Budget forskning 2017 förutsättningar
2017
Ramanslag forskning
Strategiska forskningsmedel Nano

2016

Diff

355 811 350 532

5 279

27 717

26 922

795

Lunarc till Byggvetenskaper

4 000

4 000

Överflyttning professor Fysik

2 000

2 000

Tilldelning från LU

389 528 377 454

12 074

Fördelning forskningsanslag 2017
Fördelning
Till institutionerna enligt
fördelningsmodell

2017

2016

Diff

312 564

313 063

-499

Särskild tilldelning

50 025

47 733

2 292

Fakultetsgemensamma projekt

11 683

10 658

1 025

Reserverade medel för senare fördelning

15 256

6 000

9 256

389 528

377 454

12 074

Totalt fördelat

Förändringar fördelningar forskning 2017
Till institutionerna (-0,5mnkr)
• Extra bastilldelning -7,2 mnkr
• Post doc -3 mnkr (inga nya 2017)
• *Ökning fördelningsmodell +4 mnkr
• Strategiska satsningar +5,1 mnkr
• Övrigt 1,1 mnkr

* Beräknat på givna parametrar

Övrig fördelning forskning 2017
Särskild tilldelning (+2,3 mnkr)
• EIT justering endast 2016 -3,8 mnkr
• LUNARC + 4 mnkr
• Överflyttning professor LTH + 2 mnkr
• Övrigt +0,1 mnkr
Fakultetsgemensamma projekt (+1 mnkr)
• Främst JäLM och E-Media

Övrig fördelning forskning 2017
Reserverade medel (+9,3)
• Rektors reserv oförutsett - 1 mnkr
• Outnyttjat + 2,1 mnkr
• Strategiska satsningar under året + 7,2 mnkr

LTH:s styrelse föreslås besluta:
• att fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 5 bilaga 1.
• att fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6 bilaga 2.
• att fastställa enhetshyra enligt avsnitt 7 bilaga 3.
• att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8
bilaga 4.
• att uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar
och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna.
• att LTHs institutioner inte får generera underskott inom
grundutbildningen 2017 utan dialog med LTHs ledning.

Preliminär budget 2017 per institution
Institution
Arkitektur och byggd miljö
Biomedicinsk teknik
Bygg- och miljöteknologi
Byggvetenskaper
Datavetenskap
Designvetenskaper
Elektro- och informationsteknik
Energivetenskaper
Fysik
Immunteknologi
Kemiska institutionen
Kemiteknik
Livsmedelsteknik
Maskinteknologi
Matematikcentrum
Reglerteknik
Teknik och samhälle
Teknisk ekonomi och logistik
Totalsumma

Budget
Budget
forskning utbildning
71
-1 162
-1 635
-670
-2 660
-144
-452
94
-933
-1 710
-1 209
-336
-1 853
2 608
-2 448
-661
-4 004
-1 250
-3 813
-7
-4 153
-109
-4 867
-478
-173
0
-1 043
-1
75
2 683
2 153
426
-121
-1 909
945
2 507
-26 120
-119

Budget Beräknat Mtotalt kapital IB 2018
-1 091
11 119
-2 305
6 935
-2 804
3 892
-358
-1 672
-2 643
-9 248
-1 545
10 698
755
18 028
-3 109
18 091
-5 254
56 083
-3 820
13 350
-4 262
15 782
-5 345
20 590
-173
6 554
-1 044
-3 526
2 758
352
2 579
10 365
-2 030
34 033
3 452
15 778
-26 239
227 204

Plan för förbättrad
jämställdhet inom LTH
Jeffrey Armstrong, personalstrateg (161206)

Bakgrund
• LTH = Enkönad fakultet
• Jämställdhetsmål från LU:
• 28% professorer 2020, varav 40% av nyanställda professorer

• Systematiskt jämställdhetsarbete?
• Svag utveckling – senaste 10 åren

Bakgrund – statistik (uppg fr kuben jan 2016)
Antal
Befattning
Professor
Universitetslektor
Meriteringsanställning (dvs postdoktor
och biträdande universitetslektor)
Universitetsadjunkt
Forskare
Doktorand
Administrativ personal
Biblioteks personal
Teknisk person.

Januari 2016
Female
Men
Total
30
163
193
62
188
250

Procent
Befattning
Professor
Universitetslektor
Meriteringsanställning (dvs postdoktor
och biträdande universitetslektor)
Universitetsadjunkt
Forskare
Doktorand
Administrativ personal
Biblioteks personal
Teknisk person.

Januari 2016
Female
Men
Total
15,5
84,5
100
24,8
75,2
100

28
22
43
150
178
9
10
532

30,4
36
27,2
33,2
70,6
75
16,9

64
39
115
301
74
3
49
996

69,6
64
72,8
66,8
29,4
25
83,1

92
61
158
451
252
12
59
1528

100
100
100
100
100
100
100

Januari 2011
Female
Men
Total
29
172
201
51
155
206
30
18
40
146
186
11
12

85
42
103
294
77
2
27

115
60
143
440
263
13
39

Januari 2011
Female
Men
Total
14,4
85,6
100
24,7
75,3
100
26
30
28
33,2
70,7
84,6
30,8

74
70
72
66,8
29,3
15,4
69,2

100
100
100
100
100
100
100

Januari 2006
Female
Men
Total
23
171
194
46
163
209
8
28
41
145
179
11
29

41
60
119
282
69
1
57

49
88
160
427
248
12
86

Januari 2006
Female
Men
Total
11,8
88,2
100
22
78
100
16,3
46,7
25,6
34
72,2
91,7
33,7

83,7
53,3
74,4
66
27,8
8,3
66,3

100
100
100
100
100
100
100

Karriärvägar för undervisande och forskande
personal vid LTH – ”från student till professor”
(och Nobel pris?)

Förslag på insatser
Proaktiva insatser med inriktning på:
1. Tenure Track/Utvecklingsprogram (strategisk)
2. Lise Meitner 2.0 och 2.1 (taktisk)
3. ”NOA/Externa programmet” (taktisk och strategisk)
4. TA personal – den omvända situationen

1. Tenure track/Utvecklingsprogram
Tenure track/utvecklingsprogram (4 år) för biträdande universitetslektor (BUL) av underrepresenterat kön:
• Syfte: på längre sikt utöka rekryteringsbasen av underrepresenterat kön för seniora lärarbefattningar
• Mål: fyra BUL rekryteringar per år (sammanlagt 16 st på fyra år)

• Målgrupp: juniora disputerade lärare/forskare av underrepresenterat kön både nationellt och internationellt
• Omfattning: 100 % (heltid)
• Jämför med t ex ”Fellowship” program vid Delft
Exempel på upplägg:
• Innehåll utvecklingsprogram: bl a kompetensutvecklings- och karriärplan, docent kurs, högskolepedagogisk
utbildning, nätverkande, stöd från mentor mm
• LTH finansierat – strategiska medel?

2. Lise Meitner 2.0
Rekrytering av gästprofessorer av underrepresenterat kön på deltid:
Lise Meitner 2.0 (pågående insats)
• Rekrytering från juni 2015 tom hösten 2016 har medfört åtta nya adj. och gästprof. av underrepresenterat kön
• Gemensamma aktiviteter planeras för 2017 i vilket LM professurerna lyfts fram inom LTH
Lise Meitner 2.1 (förnyad insats from 2018/19?)
• Syfte: att på kort sikt rekrytera fler seniora gästprofessorer av underrepresenterat kön.
• Mål: 2-3* nya gästprofessorer av underrepresenterat kön per år (som mest 6-9 samtidigt)
• Målgrupp: professorer av underrepresenterat kön vid andra lärosäten (nationellt såväl som internationellt)
• LTH finansierat: 100% vid 20% omfattning i max tre år. *Antalet är beroende på möjlig finansiering
• Omfattning: deltid 20 % i max tre år
Förslag arbetsuppgifter:
• Utöver ordinarie arbetsuppgifter dvs forskning/undervisning/handledning även förstärka befintliga seniora lärare
avseende mentorskap för yngre lärare/forskare (t ex postdoktorer/meriteringsanställda)

3. ”NOA/Externa programmet”
Rekrytering av forskare/seniora forskare från Näringsliv, Offentlig sektor till Akademin (NOA)
- t ex industridoktorander, adjungerade lärare och adjungerade professorer:
•
•
•
•

Syfte och mål: att rekrytera forskare och seniora forskare av underrepresenterat kön.
Målgrupp: forskare och seniora forskare vid andra myndigheter (ej lärosäten) och näringslivet
Finansiering - i normala fall via ordinarie arbetsgivare
Omfattning: deltid 20 % (max 50 %)

Exempel på innehåll:
• Arbetsuppgifter för seniora forskare utöver ordinarie arbetsuppgifter dvs forskning, undervisning, handledning mm
även omfatta mentorskap för postdoktorer/meriteringsanställda (varje yngre medarbetare bör ha en mentor)
• Formalisera och tydliggöra karriärvägar för adjungerad personal - t ex forskarutbildning (industridoktorand), docent
kurs, kurser i högskolepedagogik, möjlighet till handledning av doktorander mm
• Möjlighet till karriärväxling dvs från näringsliv till akademin och vice versa
• Samverkan med myndigheter (ej lärosäten) och näringsliv

4. Teknisk och administrativ personal
Hur ska vi arbeta för att bli jämställda även med inriktning med teknisk och administrativ personal?

• Karriärplanering och –utveckling?
• Specialist och chefsprogram?
• Arbetsrotation inom organisationen?

Budget ”Tenure Track/Utvecklingsprogram”
Budget 2018-2021 (förslag):
a. lönekostnad för programdeltagare (80%), från 4 till 16 deltagare
b. lönekostnad för administrativt stöd (20-25%)
c. kostnad för interna kurser för programmet
År
2018
2019
2020
2021

Aktivitet
Total kostnad för 2018 (avrundad 1000tal)
Total kostnad för 2019 (avrundad 1000tal)
Total kostnad för 2020 (avrundad 1000tal)
Total kostnad för 2021 (avrundad 1000tal)

Kostnad per/år
4 171 000 kr
7 909 000 kr
11 926 000 kr
16 132 000 kr

Arbetsordning LTH
2016-12-06, SLTH, FREDRIK PALMQVIST

Status LTHs Arbetsordning
• Den nya organisationen har varit igång i 6 månader och
fungerar bra.
• Det har kommit in önskemål om en justering för att
förtydliga arbetsordningen vad gäller sammansättningen
av programledningarna och några övriga justeringar.
• LUs arbetsordning ska revideras och beslutas av LUs
styrelse 15/2-17. Antagligen påverkar förändringarna LTHs
arbetsordning, men det vet vi inte säkert förrän beslut
fattats av LUs styrelse.
• Arbetsmiljöprojektet som pågår inom Lunds universitetet
kommer att påverka LTHs arbetsordning.

Förslag
Väg framåt med LTHs Arbetsordning
• Sammanställa de synpunkter som vi känner till.
Därefter skicka på remiss till SLTH under perioden
16/12 - 2016 till 15/1-2017, för att fånga upp era
synpunkter.
• Lyfter arbetsordningen på SLTH 13/2-2017.
Beroende på vilka synpunkter som kommit från
SLTH, hur revideringen av LUs arbetsordning
framskrider och hur arbetsmiljöprojektet påverkar
kan SLTH ev. besluta om reviderad arbetsordning
för LTH. Med reservation för ev. ny MBLförhandling och den tid som detta kräver.

