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Rutin vid tillsättning av anställning som adjunkt inom Humanistiska 
fakulteten. 
 
Inledning 
Vid Stockholms universitet får, enligt Anställningsordningen (fastställd 2010-12-03) 
finnas en anställning som benämns adjunkt. Anställningen som adjunkt är en 
anställning utanför den akademiska karriärvägen och forskning ingår inte i 
arbetsuppgifterna för en adjunkt. En adjunkt kan vidare inte befordras till anställning 
som (universitets-)lektor. Anställningar som adjunkt får inte ledigkungöras utan att 
beslut fattats av Rektor i varje enskilt fall. (Obs: detta gäller endast den nya anställning 
som adjunkt som införts från 2011-01-01; universitetsadjunkter som anställts enligt tidigare 
gällande HF t o m 2010-12-31 får ej nyanställas. De senare har även kvar möjligheten till 
befordran enligt lokalt beslut.)  
 
Vid tillsättning av anställning som adjunkt inom Humanistiska fakulteten ska följande 
rutin tillämpas.  
 
Förfarande inför utlysning 
Den institution som vill utlysa en anställning som adjunkt ska skriva till Humanistiska 
fakultetsnämnden. Av skrivelsen ska framgå motivet till att man behöver anställa just 
en adjunkt (och inte t ex en lektor). Vidare ska ämnesbenämningen, de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna och en finansieringsplan för anställningen finnas i skrivelsen. Om 
Fakultetsnämnden tillstyrker anställandet av en adjunkt lämnar nämnden ärendet till 
Rektor för beslut. Om sedan Rektor beslutar att en anställning som adjunkt får 
ledigkungöras fastställer fakultetsnämnden anställningsprofil (kravprofil) och 
anställningen utannonseras av fakultetskansliet. Formerna för själva annonseringen 
liksom ansökningstidens längd och sista ansökningsdatum fastställs i samråd mellan 
fakultetskansliet och den berörda institutionen.  
 
Alla anställningar som lärare, inklusive adjunkter, ska i normalfallet sökas via 
universitetets webbformulär.   
 
Beredning av tillsättningsärendet 
Efter ansökningstidens utgång överlämnas ansökningshandlingarna till institutionen 
för beredning.  
 
Institutionen själv avgör hur ärendet bereds internt. Bedömningen av de sökande sker 
vanligen internt inom institutionen. Prefekten eller annan av prefekten utsedd person 
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ansvarar för beredningen. Bedömningen av de inkomna ansökningarna görs av en 
utsedd person eller grupp av personer. Efter granskningen av ansökningarna bör 
intervjuer och referenstagning tillämpas med avseende de främsta, mest intressanta, 
kandidaterna.  
 
Institutionen kan, om den så önskar, anlita externa sakkunniga för bedömningen av de 
sökande. Om externa sakkunniga anlitas så är det institutionen som utser de 
sakkunniga, tillsänder dem relevanta handlingar samt arvoderar dem. 
 
När institutionen kommit fram till vem man önskar anställa skall institutionen upprätta 
ett skriftligt utlåtande över de sökande. Utlåtandet ska utmynna i att institutionen 
lämnar som förslag till fakultetsnämnden att viss namngiven person bör anställas och 
innehålla tydliga motiveringar till varför viss person valts före de övriga sökandena. 
 
Utlåtandet, den föreslagna personens ansökan samt ett underlag för anställningsbeslut 
skickas sedan till fakultetskansliet. Utlåtandet skickas både som undertecknat original 
och via e-post. Underlaget för anställningsbeslutet skickas enbart via e-post till 
handläggaren på fakultetskansliet.   
 
Observera att institutionen, innan utlåtandet och övriga handlingar skickas till 
fakultetsnämnden, ska ha kommit överens med den föreslagna innehavaren om lön 
och tillträdesdatum. Tillträdesdatumet ska i normalfallet ligga minst 1 månad framåt i 
tiden.  
 
Beslutsgång 
När fakultetskansliet fått utlåtandet samt underlaget för anställningsbeslutet föredrar 
handläggaren ärendet för dekanus/prodekanus som sedan fattar beslut i ärendet.  
 
Fakultetskansliet skickar beslutet till den anställde samt kopia till lönesektionen på 
Personalavdelningen och till institutionen.  
 
Det är när dekanus/prodekanus fattat beslut som överklagandetiden (3 veckor) börjar. 
Fakultetskansliet anslår beslutet och underrättar de sökande om att beslut fattats. Efter 
överklagandetidens utgång arkiveras ärendet av fakultetskansliet.   
 
Alla tillsvidareanställningar som adjunkt beslutas av fakultetsnämnden, inte av 
institutionen.  
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