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1. Sammanfattning 
 
Regel för affilierade lärare vid Umeå universitet anger syftet med affiliering, att affiliering främst gäller 
professorer och hur affilieringen ska handläggas.  

2. Bakgrund 

Umeå universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och 
internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter ledande 
lärare/forskare från andra universitet till sig genom affiliering. Personrörlighet mellan ett lärosäte och 
externa organisationer kan också vara ett viktigt steg mot ökat kunskapsutbyte och samarbete.  
 
Affiliering är att anknyta en lärare till universitetet med avsikt att vidga universitetets och den 
affilierades kontaktnät i syfte att utveckla undervisning och forskning, vilket gagnar båda parter. 
Denna form för knytning till ett lärosäte finns idag vid ett antal svenska universitet. Begreppet 
affiliering ska enbart användas för person som inte har anställning vid Umeå universitet och ska inte 
användas i ett anställningsliknande förhållande. Affiliering ska heller inte sammanblandas med 
gästprofessor, gästlektor eller adjungerade lärare, då dessa anställningar regleras av anställnings-
ordningen för lärare vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-57-18. 

 
3. Affiliering av lärare 

I första hand avser affiliering professorer och en affilierad professor ska i normalfallet vara professors-
kompetent. Föreligger synnerliga skäl kan beslut om affiliering avse även annan universitetslärare än 
professor. Sakkunnigbedömning ska tillämpas innan beslut om affiliering om det inte är uppenbart 
obehövligt. Affiliering kan även omfatta en person som verkar inom andra områden än det rent 
akademiska, men som bedöms ha motsvarande akademisk kompetens. Som exempel kan nämnas 
affiliering av person inom konstnärligt område eller från andra verksamheter.  
  
En affiliering ska i första hand gälla för en längre tid, men bör omprövas senast efter en treårsperiod. 
Under tiden för affilieringen förväntas den affilierade samarbeta med universitetet i olika samman-
hang. Det kan exempelvis ske genom föreläsningar, seminarier eller genom deltagande i konferenser 
inom sitt område. Undantagsvis kan affilieringen avse en kortare period, till exempel om den 
affilierade knyts till ett i tiden mer avgränsat projekt i universitetets regi. 
 

Ett beslut om affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från universitetets sida. Det innebär att 
universitetet inte ersätter kostnader för resor eller ger ersättning för deltagande i olika aktiviteter inom 
universitetet, annat än i undantagsfall och då efter beslut av prefekt.  
 

4. Handläggning 
 
Dekan, efter samråd med prefekt, föreslår till rektor person för utnämning till affilierad professor. 
Rektor beslutar om utnämning av affilierad professor. Dekan beslutar om affiliering av andra lärare 
efter förslag från prefekt.  
 

Underlaget till ett beslut om affiliering ska innehålla följande: 
1. Personuppgifter, CV, publikationslista och sakkunnigutlåtande när sådant har inhämtats.  

2.  Beskrivning av det planerade samarbetet och affilieringens nytta för Umeå universitet.  

3.  Förslag på periodens längd.  
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4.  Uppgifter om i vilken utsträckning fakulteten/institutionen avser att ställa arbetsrum och 

utrustning m m till förfogande.  

5.  Skriftligt medgivande från den föreslagna personen och i förekommande fall dennes arbetsgivare.  

 

I personalkatalogen ska anges att personen är affilierad professor. Övriga lärarbefattningar ska anges 

med prefixet affilierad.  

 

Avtal mellan Umeå universitet, affilierad professor/lärare och i förekommande fall 

organisation/företag ska tecknas i enlighet med framtagen mall för affiliering av lärare. 


