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Riktlinjer för befordran till universitetslektor från anställning som 
biträdande lektor vid Humanvetenskapliga området 

Syftet med anställningen är att den biträdande lektorn ska ges en möjlighet att utveckla sin 
självständighet som forskare samt få meriter som kan ge behörighet för en annan 
läraranställning där det ställs högre behörighetskrav. En anställning som biträdande lektor är 
tidsbegränsad till fyra år. Ramen för riktlinjerna utgörs av de bestämmelser som anges i 
Högskoleförordningen (HF) 4 kap. och i universitetets Anställningsordning för anställning 
som och befordran till vid lärare vid Stockholms universitet (AOSU).  

En biträdande lektor vid Stockholms universitet ska enligt AOSU efter ansökan befordras till 
en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i 
HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier. För att kunna 
ansöka om befordran till universitetslektor krävs att personen vid tillfället för ansökan innehar 
en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor. En biträdande lektor kan endast ansöka 
om befordran vid ett tillfälle. Den sökandes ansökan ska i normalfallet bedömas av två 
sakkunniga. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska i normalfallet vara 
detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Det formella beslutet om befordran 
fattas i enlighet med gällande delegationsordning.  

Kriterier för befordran   
Behörig att befordras till universitetslektor är den som under sin tid som biträdande lektor har 
planerat och genomfört forskning som i kvantitet och kvalitet visar på en betydande 
progression. Detta gäller oavsett innehavarens meritering vid anställningens början. För 
befordran ska sökande genom sin forskning vara etablerad i forskarsamhället, nationellt eller 
internationellt. I bedömningen ska hänsyn tas till det aktuella ämnets publiceringstraditioner. 
Vidare ska sökande visa pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bör i 
normalfallet visas genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt vara 
väl dokumenterad. 

Den som ansöker om befordran ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och 
lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl samt genomgått 
högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller bedöms ha motsvarande 
kunskaper. 

Ansökan  
Ansökan om befordran inlämnas senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor 
löper ut. Ansökan får kompletteras inom tre månader efter det att ansökan lämnats in. 
Ansökan skickas i elektroniskt format (word eller pdf) till registrator via e-post 
registrator@su.se. Ansökan ska vara disponerad enligt universitetets gemensamma mall för 
ansökan om befordran. Länk till mall: Befordran - anvisningar för sökande.  

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 
106 91 Stockholm Universitetsvägen 10A www.su.se/humanvet 
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