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NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
  

Bedömningsgrunder för befordran från biträdande 
universitetslektor till universitetslektor  

För befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska sökande:  

1. ha behörighet för en anställning som universitetslektor, d.v.s. dels ha visat pedagogisk 

skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig 

kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 

anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,    

2. och bedömas lämplig för en sådan anställning enligt dessa bedömningsgrunder som 

ska tillämpas i aktuellt befordringsärende.  

I normalfallet krävs att sökande är docent.  

 

Bedömningsgrunder för vetenskaplig kompetens och skicklighet 

Den sökande ska vid befordran ha uppnått den vetenskapliga kompetens och skicklighet som 

krävs för att antas som docent vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Det 

innefattar:   

 Visad vetenskaplig verksamhet på hög internationell nivå.  

 Vetenskaplig produktion i form av publikationer av hög kvalitet, publicerade i väl 

ansedda internationella tidskrifter med peer-review eller i annan form som är adekvat 

för ämnesområdet.  

 Vetenskaplig självständighet, visad som förmåga att självständigt formulera och lösa 

vetenskapliga problem samt som nödvändig överblick över ämnesområdet för att 

kunna leda forskningsarbete. I en större forskargrupp innebär detta en egen 

forskningsprofil och/eller särskild kompetens. 

 Aktivt deltagande i det internationella vetenskapssamhället, exempelvis vid 

konferenser, som granskare för tidskrifter, i internationella samarbetsprojekt eller på 

ett sätt som är adekvat för ämnesområdet.  

 Visad förmåga att erhålla den finansiering som verksamheten kräver. Grundregeln är 

att sökande, som projektledare, har erhållit forskningsmedel från forskningsråd eller 

motsvarande i nationell eller internationell konkurrens, men omfattningen av extern-

finansieringen kan vara ämnesberoende. 

 Dokumenterad relevant forskningssamverkan med myndigheter, näringsliv eller 

liknande, är starkt meriterande. 
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Bedömningsgrunder för pedagogisk kompetens och skicklighet 

Den sökande ska vid befordran uppvisa pedagogisk kompetens och skicklighet. Det innefattar:  

 Väl utvecklad pedagogisk förmåga, visad genom god förmåga att självständigt 

planera, leda och genomföra undervisning av hög kvalitet på grundutbildningens 

grundnivå och avancerad nivå.  

 Självständig reflektion kring pedagogiska och/eller didaktiska frågeställningar, 

dokumenterad i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet har bestått i utveckling av 

exempelvis nya läromedel, kurser, undervisningsformer eller examinationsformer.  

 Visad förmåga att knyta undervisningen till relevant forskning och samverkan.  

 Erfarenhet av handledning av självständigt arbete på grundutbildningens grundnivå 

och avancerad nivå liksom handledning som avser doktorsexamen och övrig 

undervisning inom forskarutbildning är starkt meriterande. 

 

Bedömningsgrunderna innefattar dessutom följande krav som bedöms av 

Lärarförslagsnämnden vid Naturvetenskapliga fakulteten: 

 Genomgången högskolepedagogisk utbildning, inklusive handledarutbildning, 

motsvarande 20 högskolepoäng (HPE101, HPE102, HPE103 och HPE201 eller 

motsvarande).  

 Förmåga att undervisa på svenska, visad genom presentation för Lärarförslags-

nämnden.    

 Förmåga att på ett instruktivt och klargörande sätt hålla en föreläsning, visad genom 

en provföreläsning för Lärarförslagsnämnden eller genom att vara antagen som 

docent.   

 

Bedömningsgrunder för övriga meriter 

Övriga meriter för befordran till universitetslektor innefattar medverkan i övergripande 

planering och ledning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet samt administrativa 

uppdrag.  


