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Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen  
Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) 

 

 
Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet ingår i en långsiktig 
satsning för att stärka forskning inom Life Science i Sverige. Den största delen av 
satsningen är karriäranställningar till excellenta unga forskare tillsammans med 
generösa startpaket. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Umeå universitet och 
Västerbottens läns landsting bidrar tillsammans med 335 miljoner kr till centrumet 
under åren 2016-2024. 
 
I gåvobrevet från Knut och Alice Wallenberg (Dnr KAW 2015.0114) läggs speciell vikt 
vid vetenskaplig excellens och kvalitet med internationell konkurrenskraft hos de 
unga forskarna. De forskare som kommer att anställas vid Wallenberg centrum för 
molekylär medicin vid Umeå universitet förväntas etablera en ny plattform 
inkluderande minst två postdoktorer och två forskarstuderande. Till anställningen 
hör också avsevärda driftsmedel.  
I enlighet med fakultetsnämndens beslut kommer kriterierna för befordran att 
fastställas vid varje anställning och framgå av bilaga till anställningsavtalet. Inom 
Wallenberg centrum för molekylär medicin finns ekonomiska förutsättningar att 
finansiera en förlängd meriteringstid vilket vi tror är absolut nödvändigt för att dessa 
individer ska ges rimlig tid att uppnå målen. Det ligger alltså i högsta grad i den 
enskildes intresse att få längre tid till meritering enligt detta förslag. I linje med 
betänkandet SOU 2016:29 föreslås att biträdande universitetslektorer som anställs vid 
Wallenberg centrum för molekylär medicin ges en fastställd meriteringstid om sex år 
innan man ska prövas för befordran till universitetslektor.  

 

 Denna regel avser anställning som biträdande universitetslektor inom satsningen 
Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Anställningen ska vara 
tillsvidare och i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering minst 80 
procent av arbetstiden under sex år.  
 

 Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad inom sex år från det att 
anställning som biträdande universitetslektor inom Wallenberg centrum för 
molekylär medicin tillträtts, om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl 
avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, 
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande 
omständigheter.  
 



 

 

 

 Ansökan om prövning för befordran ska vara inkommen till registraturen senast 
sex månader innan sexårsperiodens utgång. Ansökan kan kompletteras fram till 
dess att dekan fattat beslut. 

 

 Inom Wallenberg centrum för molekylär medicin bör vid anställning av biträdande 
universitetslektorer i första hand den komma i fråga som har avlagt 
doktorsexamen högst åtta år före ansökningstidens utgång. Även den som har 
avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med 
särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk 
tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande 
omständigheter. 

 

 I övrigt gäller anställningsordningen för biträdande universitetslektor. 
 

 Biträdande universitetslektor i kombination med klinisk tjänstgöring inom 
Wallenberg centrum för molekylär medicin ska inte omfattas av denna regel då tid 
för meritering innan prövning för lektor för den anställningsformen regleras i 
särskilt rektorsbeslut (dnr 300-2616-12). 

 
 
 


