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Jan-Erik Ögren Universitetsdirektör  
Åsa Bergenheim  Prorektor  
Ulf Edlund Prorektor  
Anna Tjernberg Sekreterare  
Joakim Bergstedt Student  
John Dahlström   Student  
Pernilla Lindén Student  

 
 
Föredragande 
Johnny Karlsson 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid Umeå universitet finns idag 559 adjunkter, varav 299 kvinnor och 260 män. 40 har tidsbegränsade 
förordnanden och 52 är vikarier.  
Ett kvalitetsmått på ett universitet är andelen disputerade lärare. 18  har avlagt doktorsexamen och 20 
licentiatexamen i adjunktgruppen. Totalt är det således knappt 7 % som har licentiatexamen eller högre 
(uppgifterna är hämtade ur Primula under oktober och november 2006). Andelen forskarutbildade bland lärarna 
totalt uppgår idag till 64 %. Variationen mellan fakulteterna är dock stor. Humanistisk fakultet har 80 % 
forskarutbildade lärare, teknisk/naturvetenskaplig fakultet 73 %, medicinsk fakultet 68 %, samhällsvetenskaplig 
fakultet 58 % och 
fakulteten för lärarutbildning 31 %.  
Adjunkternas relativa storlek i förhållande till gruppen professorer, lektorer och forskarassistenter har successivt 
minskat från 65 % till 56 % mellan åren 2001 och 2006 (november). 
Ett av projekten (Projekt 11) i universitetets handlingsprogram 2007-2009 syftar till att öka andelen disputerade 
bland lärarna. Projektet har just påbörjats (nov 2006) och löper under hela den period handlingsplanen täcker. 
Projektet har en budget på totalt 18 miljoner. De åtgärder som vidtas kan variera men kan till exempel omfatta 
såväl individuell kompetenshöjning som kompetensväxling enligt projektbeskrivningen. 
 

Beslut/Åtgärd  
I syfte att öka andelen disputerade lärare ska såväl fakultetsledning som institutionsledning identifiera hur detta 
kan realiseras på bästa sätt. Det handlar om att uppmana de individer för vilka befordran till lektor kan vara 
aktuellt samt att identifiera forskarutbildningsaktiva adjunkter som behöver bättre möjligheter att fullfölja sin 
doktorsexamen. Inom ramarna för Projekt 11 ska respektive fakultetsledning tillsammans med 
institutionsledningarna specificera hur man vill agera för att öka andelen disputerade under perioden. Detta arbete 
pågår och överenskommelse har träffats om att ett första förslag ska lämnas till Nils Eriksson, PBK, senast 2006-
12-22. 
Vidare ska anställningsstopp till adjunktsanställningar gälla från och med dagens datum. Undantag från 
anställningsstoppet ska noggrant prövas och beslutas av dekanus i samråd med personalchefen. 
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Åsa Bergenheim    
   
 

Expedieras till: 
Dekaner 
Fackliga organisationerna vid  Umeå universitet 
Kanslichefer 
Nils Eriksson 
 


