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Stockholms universitet    
    

   
 

 

Sakkunnigas uppdrag vid docentansökan (Ersätter tidigare riktlinjer fastställda av 
Humanistiska fakultetsnämnden 2013-02-12.) 
 
Sakkunnigas yttranden ska ha inkommit till Humanistiska fakultetsnämnden senast tre 
månader efter det att de har erhållit handlingarna. 

Försäkran om att inget jäv föreligger till den sökande ska redovisas i sakkunnigutlåtandet.  

Sakkunniga ska i sin granskning av ansökningshandlingar samt åberopade publikationer och 
övrig meritering noggrant överväga om den sökande uppfyller de krav på vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet som Humanistiska fakulteten ställer. De sakkunniga ska föra ett 
utvecklande resonemang (ca 10 000 – 12 000 tecken) kring den sökandes meritering, där 
grunderna för ställningstagande tydligt framgår. Yttrandet ska avslutas med en 
rekommendation till beslut.  

Sakkunniga får ersättning för sitt uppdrag enligt separat beslut om arvoden till sakkunniga 
inom humanistiska fakulteten.  

Bedömning av vetenskaplig skicklighet 
Kvantitativt sett bör den som antas som docent ha producerat ett större monografiskt arbete 
utöver doktorsavhandlingen eller ett antal vetenskapliga artiklar av motsvarande omfång.  

Kvalitativt ska en docents produktion ligga betydligt över minimikraven för en 
doktorsavhandling. Kriterier som tas hänsyn till vid bedömningen är teoretisk och 
metodologisk medvetenhet, förmåga till nytänkande och till självständigt vetenskapligt arbete 
som har lett till viktig ny kunskap, samt framställningsförmåga. Avhandlingen ingår i 
underlaget primärt för att ligga till grund för en bedömning av progression, nytänkande och 
självständighet i produktionen efter doktorsexamen. Alla övriga åberopade publikationer ska 
granskas och bedömas. Hänsyn ska också tas till publiceringskanaler och förhållandet mellan 
internationell och nationell publicering, dock alltid med beaktande av 
publiceringstraditionerna inom det aktuella ämnesområdet.  

Bedömning av pedagogisk skicklighet 
Den som antas som docent ska i normalfallet ha erfarenhet av undervisning och handledning 
på både grund- och avancerad nivå samt erfarenhet av kursansvar och examination. Den som 
inte kan redovisa akademisk undervisning om minst 100 undervisningstimmar ska avlägga 
lärarprov. Den pedagogiska skickligheten ska bedömas på grundval av sökandes egen 
redogörelse för pedagogisk verksamhet, intyg från studierektor eller prefekt, samt på basis av 
författade pedagogiska läromedel och populärvetenskaplig produktion. 
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