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Riktlinje om anknytning som affilierad professor 

Detta styrdokument har beslutats av rektor (diarienummer V-2021-0643) och gäller från och 
med den 1 november 2021. Styrdokumentet reglerar anknytning som affilierad professor. 
Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är personalavdelningen inom det 
gemensamma verksamhetsstödet. 

1 Allmänt om anknytning som affilierad professor 

En viktig del av det vetenskapliga utbytet är att det finns möjlighet för ledande forskare med 

professorskompetens från andra universitet att anknytas till KTH som affilierad professor.  

Avsikten med anknytningen är att stärka och vidga KTH:s vetenskapliga samarbeten av hög 

internationell kvalitet.  

 

En affiliering är en samverkansform och inte en anställning. Ett beslut om affiliering innebär 

inget ekonomiskt åtagande från KTH.  

1.1 Behörighet 

Behörig att utnämnas till affilierad professor vid KTH är den som är en ledande forskare med 
professorskompetens vid ett internationellt välrenommerat universitet, i normalfallet 
innehavare av en professur.  

1.2 Uppgifter 

Den som utnämns till affilierad professor vid KTH ska bidra med kunskap och erfarenheter från 
sitt ämnesområde för att långsiktigt stärka forskning av hög internationell kvalitet vid KTH. 

1.3 Utnämningens längd  

En person utnämns till affilierad professor för en bestämd tid, i normalfallet mellan ett till tre 
år. Utnämningen får förnyas. Den sammanlagda utnämningstiden bör omfatta högst 12 år.  

2 Hur en person utnämns till affilierad professor 

2.1 Hur ett ärende förbereds 

Innan en formell ansökan om att utnämna en person till affilierad professor lämnas in ska en 
informell kontakt tas mellan skolans fakultetsförnyelseansvarig och dekanus. 

Vid den informella kontakten ska följande underlag (utkast) finnas: 

 CV inklusive publikationslista för den föreslagna personen, innefattande information om 
att denna har den kompetens som krävs för utnämning till affilierad professor. 

 Skolans beskrivning av förväntad nytta för KTH inkluderande koppling till skolans 
identifierade behov av önskad tillförd kompetens i ämnesområdet. Ange huvudsakliga 
uppgifter inom ramen för affilieringen samt en beskrivning av hur kandidaten 
kompletterar befintlig fakultet i verksamheten och på skolnivå. Här ska såväl 
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ämnesområde, balans mellan uppgifter i forskning och utbildning, samt jämställdhet 
beaktas.  

Om den informella kontakten leder till att en ansökan ska göras, gäller avsnitt 2.2. nedan. 

2.2 Ansökan om utnämning 

Skolchef ansöker om att utnämna en person till affilierad professor. Ansökan ska ha följande 
innehåll: 

 Ämnesområde för affilieringen. 

 Beskrivning av förväntad nytta för KTH. 

 Beskrivning av planerat samarbete mellan den föreslagna personen och KTH under den 
tilltänkta perioden. 

 Förslag på utnämningens längd. 

 CV samt publikationslista för den föreslagna personen.  

 Viljeyttring från den föreslagna personen. 

2.3 Beredning 

Dekanus bereder ärendet för beslut med stöd av personalavdelningen inom det gemensamma 
verksamhetsstödet. 

2.4 Beslut 

Rektor beslutar i frågor om utnämning till affilierad professor. 

3 Hur en utnämning förnyas 

En ansökan om förnyelse av utnämningen till affilierad professor ska lämnas in minst tre 
månader innan utnämningens utgång. Skolchef ansöker om förnyad utnämning. Ansökan ska 
ha följande innehåll: 

 Beskrivning av vad som har uppnåtts under utnämningstiden. 

 Beskrivning av fortsatt förväntad nytta för KTH. 

 Beskrivning av planerat samarbete mellan den affilierade professorn och KTH under den 
kommande perioden. 

 Förslag på utnämningens längd för förnyad period. 

 Viljeyttring från den affilierade om fortsatt intresse för affilieringen.  

Inlämnad ansökan bereds och beslutas enligt avsnitten 2.3 och 2.4. 

 


