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Presentationsanteckningar
”Röda tråden” – koppling till arbetstidsavtalet och idealet, den forskande läraren och läraren som forskar.Varför ser karriärvägen ut som den gör? Kommentera verksamhetsgrenar, 50 % forskning/50 % utbildning. Attrahera kompetens genom goda villkor och bra anställningar eller ”hungriga vargar jagar bäst”. Rekrytering och befordran  klara vår långsiktiga kompetensförsörjning.Hur ser det ut nationellt? SUHF-förslaget har fått stort genomslag.Professor och universitetslektor är fortfarande reglerade i HL och HF liksom doktorandanställningenPost dok är reglerad i ett centralt kollektivavtalUniversitetsadjunkt, junior universitetslektor, biträdande universitetslektor och biträdande professor är LiU:s ”egna” anställningar med egen reglering.Syfte med junior universitetslektor resp biträdande universitetslektor  föryngring  och bra balans mellan olika lärarkategorierBetona betydelsen av universitetsadjunkterna och deras möjligheter till kompetensutveckling och befordran.Extern rekrytering och möjlighet, ej rättighet till kompetensprövning för befordran.Endast KI bland universiteten som inte kommer att ha möjlighet till befordran, i övrigt växlar det mellan rättighet och möjlighet.Måltal kommer att sättas upp för extern rekrytering för resp befattning.Meritering ska ske både vetenskapligt och pedagogiskt och dessutom krävs genomgångna universitetspedagogiska kurser och handledarutbildning.Kommentera arbetsgivarperspektivet.Beträffande pedagogisk meritering handlar det både om kvantitet och kvalité. Ge exempel.Vissa adjunkter och lektorer kommer inte ha ambitionen att söka om befordran utan trivs med att fokusera på undervisning. Kommentera nuläget betr villkor för meriteringsanställning resp adjungerade adjunkter och lektorerNuvarande forskarassistenter och biträdande universitetslektorerBetydelsen av karriärvägledningssamtal
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Problem with translation of the positions, english-english or american-english or a mix. There will come a decision from our Rector of the official translation of the postitions.Presentation Academic Career – the positions, permanent and short-termDifference in regulationState regulatedRegulated in LiU:s appointment procedureRegulated in a central agreement with the trade unions3. Lecturer and research fellow – different traditions at our faculties4. Mix of external recruitment and promotion to a higher posision5. The critera for recruiting and criteria for promotion are set in the Appointment procedure. The University Board took the decision about the Appointment procedure at their meeting i september.6. If you want to be promoted to a higher position ypu need to perform both in teaching and research. In teaching you must perform in a quantitative and qualitive way. You must have been working with planning, teatching, examination, evaluation och development in teatching on basic, advanced and research study level.7. You also need to attend and pass through cources in university teatching.8. Whats the difference between a position as lecturer and  the position as senior lecturer? PhD may not be further back than five years when you are applying for a position av lecturer.9. When you are applying for a postion as research Fellow the PhD may not be further back than six years.10. When we compare to other Swedish universities and unversity colleges there is no one else who have built same career system as we have.11. Performance appraisal, guidelines, conditions
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