Fakultetsrådets delegationsordning

Dnr V-2018-0126
Gäller fr.o.m. 2018-02-08

Uppgift

Delegeras till
ProDekanus dekanus UU

Utbildning
Ge förslag till rektor angående utveckling av regelverk och
riktlinjer rörande utbildning inklusive pedagogisk
utveckling.
Avge yttrande till rektor angående antagningsordning för
utbildning
Yttra sig till rektor angående övergripande avtal och
frågor rörande antagning av utbytesstuderande
Ge förslag till rektor angående övergripande riktlinjer för
examensarbete
Yttra sig till rektor angående läsårsindelning
Utbildning på forskarnivå
Fastställa studieplaner för ämnen på forskarnivå.
Personal
Besluta om anställningsprofil för anställning som
professor, lektor, biträdande lektor, adjunkt.
Besluta om anställningsprofil för anställning som
adjungerad professor och gästprofessor, om inte särskilda
skäl för handläggning i fakultetsrådet föreligger
Besluta om anställningsprofil vid ansökan om befordran
till professor eller lektor
Besluta om frågor som avser sakkunnigbedömning vad
gäller professor, lektor, biträdande lektor, adjunkt.
Besluta om frågor som avser sakkunnigbedömning vad
gäller gästprofessor, adjungerad professor, kallelse av
professor.
Utse sakkunniga för professor, lektor, biträdande lektor,
adjunkt
Utse sakkunniga för anställning som gästprofessor,
adjungerad professor, kallelse av professor.
Utse en konstnärlig adjunktskommitté vid tillsättning av
konstnärlig adjunkt.
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Utse sakkunniga i samtliga typer av befordringsärenden
Besluta om vilka ansökningar om befordran som det är
uppenbart obehövligt att sakkunniggranska
Ge förslag om anställning av forskarassistent vid en
sökande
Lämna förslag till rektor på person att anställa som
professor, adjungerad professor och gästprofessor.
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Lämna förslag till rektor på beslut angående ansökan om
befordran från lektor till professor.
Lämna förslag till skolchef på person att anställa som
lektor och biträdande lektor.

X

X

Om AU finner att det är uppenbarligen
obehövligt för BN att pröva ärendet kan AU
lämna förslag på beslut i ett tidigare skede
av handläggningen

X

Om AU finner att det är uppenbarligen
obehövligt för BN att pröva ärendet kan AU
lämna förslag på beslut i ett tidigare skede
av handläggningen

X

Lämna förslag till skolchef på beslut angående ansökan
om befordran från biträdande lektor till lektor och från
adjunkt till lektor.
Övrigt
Utse sakkunniga för docenttitel
Utse kommitté för lärarprov vid prövning av
docentkompetens.
Pröva docentkompetens
Anta docent
Utfärda docentbevis
Besluta på rådets vägnar i de ärenden som ankommer på
fakultetsrådet och som inte är av sådan art att
prövningen bör ankomma på rådet
Utbildningsutskottet
Anställningsutskottet
Rekryteringskommitté
Befordringsnämnden
Resursfördelningsutskottet
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