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Riktlinjer för ansökan och antagning som docent vid  
Ekonomihögskolan, Lunds universitet 

Efter avlagd doktorsexamen finns det möjlighet att ansöka och antas som oavlönad 
docent vid Ekonomihögskolan. Antagna docenter förväntas gagna forskning och 
utbildning vid fakulteten. Den som ansöker om att bli antagen som docent ska vara 
aktiv som forskare och lärare inom någon av fakultetens utbildningar. Den sökande 
ska kunna styrka såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom sitt ämne.  

Docenturen är endast en titel som i sig inte är förenad med någon anställning. Med 
titeln följer både rättigheter och skyldigheter. Bland rättigheterna kan nämnas rätt 
att bedriva självständig forskning samt behörighet att undervisa och examinera på 
alla nivåer och att vid behov ingå i betygsnämnd. Man får dock inte automatiskt 
några särskilda resurser för detta. Bland de skyldigheter som följer med docenturen 
finns medverkan i undervisning och att man är villig att vara handledare, att man är 
beredd att ingå som ledamot i betygsnämnd samt att åta sig uppdrag som 
sakkunnig.  

Det är Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd som bedömer inkomna ansökningar 
om att antas som docent. Lärarförslagsnämnden begär in ett utlåtande från en 
extern sakkunnig, som utses för att göra en bedömning av den sökandes meriter 
utifrån nedan angivna bedömningskriterier. Beslut om antagning av oavlönad 
docent fattas därefter av Ekonomihögskolans rektor. På grund av kraven på 
vetenskaplig produktion, dokumenterad vetenskaplig självständighet samt 
pedagogisk erfarenhet och skicklighet, är det ovanligt att man antas som docent 
tidigare än tre år efter disputation.  

 

Anknytning till Ekonomihögskolan  

Att bli antagen som oavlönad docent är ingen rättighet för den enskilde utan ska 
kopplas till universitetets och fakultetens behov av kvalificerad kompetens. När 
Ekonomihögskolan prövar en ansökan om att bli antagen som oavlönad docent är 
det därför ett krav att docenturen i fråga kommer att vara till nytta för utbildningen 
och forskningen vid fakulteten.  

Ekonomihögskolan prövar inte sökande som är verksamma vid ett annat lärosäte, 
om det inte finns särskilda skäl.  

 

Behörighet  

Behörig att antas som oavlönad docent är den som uppfyller fastställda krav på:  
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• Vetenskaplig skicklighet och självständighet 
• Ämneskompetens 
• Pedagogisk erfarenhet och skicklighet 
• Anknytning till Ekonomihögskolan 

 

Vetenskaplig erfarenhet, skicklighet och självständighet  

Den som ansöker om att bli antagen som docent ska ha avlagt doktorsexamen. 
Utöver detta ska den sökande i sin sammanlagda produktion kunna redovisa 
vetenskaplig skicklighet och självständig forskningsförmåga. Självständigheten 
dokumenteras t.ex. genom:  

• Att den sökande är förste författare och har påbörjat en egen konsekvent 
forskningslinje efter sin doktorsavhandling 

• Forskningsansvar som t.ex. biträdande handledare för doktorand 
• Publikationer utan tidigare handledare som medförfattare 
• Egna forskningsanslag, med den sökande som huvudman eller som aktiv 

medsökande 
• Peer review-uppdrag i internationella tidskrifter, konferenser etc. 

Sökande ska ha fördjupat och breddat sin forskningserfarenhet och 
ämneskompetens utöver de krav som gäller för doktorsavhandling och sammanlagt 
ha redovisat väsentliga vetenskapliga arbeten såväl kvalitativt som kvantitativt. En 
ofta använd volymindikation är omfattningen av ytterligare en avhandling, vilket 
dock måste ses i förhållande till ämnet och det faktum att en avhandlings 
omfattning varierar ämnesområden emellan. Normalt krävs, utöver avhandlingen, 
minst 3-4 artiklar i internationella peer review-granskade tidskrifter/journaler. 
Artiklarna ska vara tryckta eller accepterade för publikation och visa på en 
kvalitetshöjning i förhållande till avhandlingen. Detta krav beaktas också utifrån 
det aktuella ämnet, och hänsyn tas till om detta är ett rimligt krav med tanke på 
ämnets förutsättningar. Det är i synnerhet vid institutionerna för handelsrätt och 
informatik som särskilda förutsättningar kan gälla – för en vägledning om adekvata 
krav inom området handelsrätt kan juridiska fakultetens riktlinjer för antagning av 
docenter läsas.  

 

Pedagogisk erfarenhet och skicklighet  

Även om titeln oavlönad docent primärt förknippas med vetenskaplig skicklighet 
är det ett krav att man som docent även kan kommunicera sin speciella 
ämneskunskap, och bedömningen av den sökandes pedagogiska kompetens ges 
därför stor vikt. De pedagogiska meriterna kan t.ex. omfatta 
undervisningserfarenhet i form av föreläsningar, seminarier, examinationer, 
handledning på alla nivåer, pedagogiskt utvecklingsarbete samt kurser i 
högskolepedagogisk utbildning. Vid bedömning av den sökandes pedagogiska 
kompetens bedöms flera olika aspekter:  

• Undervisningens omfattning – ett riktmärke vid bedömningen av 
undervisnings-erfarenhet är att den sökande undervisat inom 
ämnesområdet lägst 800 klocktimmar. 

• Kurser i högskolepedagogisk utbildning – ett minimikrav är 5 veckors 
utbildning i högskolepedagogik, vilket motsvarar lägst 7,5 hp. Den 
högskolepedagogiska utbildningen kan vara genomförd i Lund eller vid ett 
annat lärosäte, nationellt eller internationellt. 
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• Krav på genomgången kurs i forskarhandledning omfattande drygt en 
veckas arbete (1,5 hp). Utbildningen i forskarhandledning kan ingå i den 
fem veckors utbildning i högskolepedagogik som krävs, men i normalfallet 
genomförs kursen i forskarhandledning efter de inledande fem veckorna. 

• Beskrivning av den egna pedagogiska verksamheten (se dokumentet 
Anvisningar till ansökan om antagning som oavlönad docent, punkt 3 f.) 

• Övriga pedagogiska insatser. 

 

Yttrande från prefekt  

Den som ansöker om att antas som oavlönad docent vid Ekonomihögskolan ska 
kontakta prefekten vid aktuell institution. Prefekten ska i ett särskilt yttrande uttala 
sig om det är till nytta för forskningen och utbildningen inom ämnet/institutionen 
att den sökande antas som docent. Yttrandet ska även omfatta synpunkter på den 
sökandes skicklighet inom de olika bedömningsgrunderna. Yttrandet ska ingå i 
ansökan. Prefekten lämnar också förslag på sakkunnig, och detta kan göras separat 
i ett senare skede i processen. 

Den sakkunniga ska ha titeln professor och vara verksam vid ett annat lärosäte än 
Lunds universitet. Institutionen förväntas kontrollera att det inte föreligger någon 
jävssituation mellan den sakkunniga och den sökande. Institutionen ska även ha 
kontaktat den sakkunniga och fått bekräftelse på att denna är villig att åta sig 
uppdraget om han/hon utses till sakkunnig.  

Sakkunnigutlåtanden ska belysa den sökandes skicklighet inom de olika 
bedömningsgrunderna, och såväl styrkor som svagheter bör framgå av utlåtandet.  

 

Hantering och bedömning av inkomna ansökningar  

När ansökan kommer in till Ekonomihögskolan får den sökande en bekräftelse på 
att den är mottagen av lärarförslagsnämndens sekreterare, som också diarieför 
ansökan.  

Lärarförslagsnämnden diskuterar den föreslagna sakkunniga med institutionen och 
sakkunnig utses därefter av Ekonomihögskolans rektor. Ansökan med 
publikationer skickas till den sakkunniga, som skriver ett utlåtande.  

När sakkunnigutlåtandet kommer in är det Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd 
som tar upp ärendet till bedömning.  

Om lärarförslagsnämnden konstaterar att en sökande uppnått docentkompetens 
lämnar den ett förslag om antagning till Ekonomihögskolans rektor som fattar 
beslut i ärendet. Om nämnden konstaterar att den sökande inte har de meriter som 
krävs för att antas som docent ges vederbörande tillfälle att återta sin ansökan. Om 
så inte sker, föreslår lärarförslagsnämnden att ansökan avslås. Den som återtagit sin 
ansökan eller fått avslag kan komplettera sina meriter och återkomma med en 
förnyad ansökan vid ett senare tillfälle.  

När Ekonomihögskolans rektor fattat beslut om att anta en oavlönad docent skrivs 
ett formellt intyg som skickas hem till den sökande, med kopia till institutionen 
samt övriga berörda.  

Professorer vid Ekonomihögskolan, som vill ansöka om att antas som oavlönad 
docent i något annat ämne vid fakulteten än det ämne man är professor i, hanteras i 
särskild ordning.  
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Inkomna handlingar är offentliga 

Inkomna handlingar, som ansökan, yttrande från prefekt, sakkunnigutlåtande, är 
offentliga handlingar och kan som sådana begäras ut av allmänheten.  
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