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Avtal vid anställning av adjungerad professor 
 
Mellan Göteborgs universitet, [institutionens namn], (GU) och företaget [företagets namn] (AB) 
har träffats följande avtal. 

 

1. Anställning 
GU avser att anställa undertecknad, [namn], som adjungerad professor i ämnet [ämne], under 
förutsättning att gällande behörighetskrav är uppfyllda efter sedvanlig behörighetsprövning. 
Anställning som adjungerad professor ska vara tillsvidare, dock längst för en period på tre år, och 
kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 12 år (HF 4 kap 11§ ). 

2. Undertecknads lön och andra kostnader 
Undertecknad ska ha rätt att under den tid som anges i pkt. 8 avsätta [antal] % av sin anställning vid 
AB för verksamheten som adjungerad professor vid GU. Inget avdrag från undertecknads ordinarie 
lön vid AB ska göras. AB ska också svara för andra kostnader förenade med anställningen som 
adjungerad professor.  

3. GU:s åtagande 
För undertecknads verksamhet vid GU åtar sig GU att tillhandahålla nödvändiga resurser inklusive 
lokaler och teknisk utrustning samt se till att anställnings- och tjänstgöringsförhållanden är i 
enlighet med gällande lagar, bestämmelser och avtal inom utbildningssektorn. 

4. Undertecknads verksamhet 
Undertecknads verksamhet vid GU ska bedrivas inom området [område] och omfatta de 
arbetsuppgifter som fastställts av GU i anställningsprofil [datum], dnr [diarienummer] (Bilaga). 
Undertecknad är införstådd med att gränsdragningsproblem kan uppstå i verksamheten och 
förbinder sig att i sådana fall samråda med berörd prefekt. 

5. Publicering 
Forskningsresultat som uppkommer med undertecknads verksamhet vid GU får publiceras fritt i 
enlighet med gällande vetenskaplig praxis och i övrigt utnyttjas i parternas utvecklings- och 
forskningsarbete. AB ska ges möjlighet att granska material under högst trettio (30) dagar före 
publicering eller annat offentliggörande. AB har dock rätt att för en tid av högst tre (3) månader 
efter det att ovan angivna granskningstid löpt ut senarelägga tidpunkten för publicering för att 
patentansökan ska kunna inges eller för att annat immaterialrättsligt skydd ska kunna erhållas. 

6. Äganderätt 
Äganderätt till resultat som framkommer med stöd av finansiering enligt detta avtal tillkommer AB. 
GU har dock rätt att fritt utnyttja resultaten för forskning, utveckling och undervisning, även i 
samarbete med tredje man. För det fall [namn] och anställd(a) vid GU gemensamt har utfört det 
arbete som genererat resultatet ska resultatet ägas gemensamt av AB och den/de vid GU anställda 
upphovsmannen/upphovsmännen.  
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7. Sekretess 
Parterna är införstådda med att offentlighetsprincipen gäller vid GU. Undantag härifrån kan endast 
ske i den utsträckning Offentlighets- och sekretesslagen medger. 

8. Avtalstid 
Avtalet gäller från och med den dag då anställning som adjungerad professor inleds och tills vidare, 
dock längst till och med den tidpunkt som anställningsbeslutet anger. En förutsättning är också att 
undertecknad samtidigt är anställd vid AB. I samband med prövning av frågan om förnyad 
anställning av undertecknad som adjungerad professor ska även frågan om förlängning av villkoren 
i detta avtal prövas. 

9. Tvist 
Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden 
ska avgöras av allmän domstol i Göteborg. 

10. Godkännande 
Parterna godkänner avtalet genom sina underskrifter. 

 

Datum Datum  

 

 

Företaget Prefekt   

   
 

Detta avtal godkänns av undertecknad. 
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