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BESLUT
ON 2021-10-21

Beslut om process och kriterier för att ge råd till rektor i de
undantagsfall där en institution begärt att en forskare ska ges rätt
att, när tiden är mogen, ansöka om befordran till professor
Enligt Stockholms universitets anställningsordning har rektor möjlighet att i särskilda
fall ge forskare rätt att, när tiden är mogen, söka befordran till professor. Sådana
ärenden är mycket svåra att hantera och har tidigare lett till långa processer och en hel
del meningsskiljaktigheter. De rör också enskilda personer varför det är olämpligt att
föra diskussioner i större församlingar som områdesnämnden.
Det bör noteras att frågan om eventuell befordran ägs av rektor, men jag föreslår att
området beslutar om en process och kriterier som stöd för hanteringen och för att, i det
fall rektor ber oss om råd, avgöra om vi ska rekommendera att ge en forskare en sådan
rätt eller inte. Området förväntar sig att antalet sådana fall ska vara ytterst få.
Lärarrekrytering ska i allt väsentligt ske genom öppna breda utlysningar i skarp
konkurrens.
Tidigare varianter av de förslag till beslut som presenteras nedan har diskuterats vid
Arbetsutskottets internat 2021-08-18–2021-08-19, i sektionsberedningarna 2021-0902, och i områdesnämnden 2021-09-09. Jag uppfattade diskussionerna så att det finns
gehör för att frågor av detta slag bör hanteras av Arbetsutskottet samt att kraven för att
ge en positiv rekommendation bör ställas mycket högt.

Beslut om process
En begäran om att ge en forskare rätt att, när tiden är mogen, söka befordran till
professor ska komma från institutionsstyrelsen och ställas till rektor som då kan be
området/dekanus att yttra sig över begäran. En sådan begäran ska diskuteras i
områdets Arbetsutskott (AU) och enbart i AU eftersom ärendet rör en enskild person.
AU ska alltid höra berörd prefekt eller annan institutionsrepresentant utsedd av
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institutionsstyrelsen. Dekanus fattar, baserat på AU:s ställningstagande,
delegationsbeslut om rekommendation till rektor. Rektor fattar sedan beslut med
områdets delegationsbeslut tillgängligt.
Beslut om kriterier för en positiv rekommendation:
-

Forskarens självständiga forskningsverksamhet är av stor strategisk vikt för
institutionen och för fakulteten,
och

-

forskaren har fått ERC-consolidator eller VR-consolidator bidrag eller
motsvarande.
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