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Anställningsprofil för anställning som junior universitetslektor i 
Konstruktionsmaterial med placering vid Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI). 

 

Ref: LiU-2014-02290 
På Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har 
varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom 
traditionerna och över ämnesgränserna erbjuder vi dig arbete på vårt universitet. 
Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar. Välkommen. 
 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är verksam inom både filosofisk 
och teknisk fakultet och är en av universitetets största institutioner med drygt 470 
medarbetare. Vår forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden från ekonomi och 
management till design och teknik. Vi är universitetets största grundutbildningsinstitution 
med ca 4 200 helårsstudenter. Undervisningen sker inom flera eftertraktade och välkända 
utbildningsprogram. 

Avdelningen för Konstruktionsmaterial bedriver forskning och undervisning kring 
konstruktionsmaterial som används i komponenter och produkter av intresse för svensk 
verkstadsindustri. Fokus ligger ofta på mikrostruktur, mekaniska egenskaper samt 
kopplingen mellan dessa och hur de påverkar användning och livslängd hos materialen. Det 
innebär att de materialegenskaper, som är av betydelse ur konstruktions- och 
produktionsteknisk synpunkt, står i centrum, t.ex. plasticitet, utmattning, kryp, korrosion och 
oxidation. Undervisningen på avdelningen sker på civilingenjörsprogrammen i 
Maskinteknik, Design och Produktutveckling och Industriell Ekonomi, samt på 
högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik. Forskning sker i nära samarbete med 
svensk verkstadsindustri. 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ledigförklarar en anställning som 

Junior universitetslektor i konstruktionsmaterial 
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). 

Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt 
utvecklingsarbete samt administrativt arbete.  Till en lärares uppgifter hör också att följa 
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har 
betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som junior universitetslektor ska medverka i 
undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 
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Behörighet 
Behörig att anställas som junior universitetslektor är den som dels visat pedagogisk 
skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har en dokumenterad utländsk examen som 
bedöms motsvara doktorsexamen eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse 
med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 
anställningen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför 
högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast förekomma i fråga som behörighetsgrund vid 
tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där 
beprövad erfarenhet är väsentlig. 

I första hand ska den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före 
ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan dock doktorsexamen ha avlagts 
tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk 
tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande 
omständigheter. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som junior universitetslektor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Vid tillsättning av denna anställning ska särskild vikt fästas vid pedagogisk skicklighet. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av 
andra behörighetsgrundande förhållanden. 

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning som resulterat i publicering, 
genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att 
erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga 
att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att 
informera om forskning. 

Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom 
ämnesområdet och de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen. Pedagogisk skick-lighet 
ska även ha visats genom förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnesområdet 
samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till 
utbildningsprogrammets och/eller huvudområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet ha 
visats genom förmåga att aktivera studenter till eget lärande och att bidra till utveckling och 
förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över egna pedagogiska 
ställningstaganden och resultatet av eget arbete. 

Administrativ skicklighet ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla 
verksamhet. 

Ledarskap ska ha visats genom skicklighet att leda verksamhet och personal samt förmåga 
till samarbete och aktivt deltagande i kollegiala verksamheter. 

Förmåga att samverka med det omgivande samhället ska ha visats genom förmåga och 
skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. 
Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för 
samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är 
patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. 

Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta kan – i den utsträckning den 
inte ryms inom ramen för den allmänna förmågan att samverka med det omgivande 
samhället – särskilt ha visats genom deltagande i tillämpade forskningsprojekt, 
uppdragsforskning eller inom ramen för tillåten bisyssla. Motsvarande gäller för deltagande i 
enskilda lärosätens innovationsstödjande arbete såsom uppdrag eller anställning i 
högskoleägt eller högskolekontrollerat företag eller genom uppdrag eller anställning utanför 
högskolesektorn. 
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Tillsättningsprogram 
Till ledning vid bedömning av de sökande till den aktuella anställningen har fastställts ett 
tillsättningsprogram. I detta program framgår: 

I anställningen som junior universitetslektor i Konstruktionsmaterial ingår arbetsuppgifter 
som undervisning, handledning, kursutveckling och examination på grund- och avancerad 
nivå, liksom forskning och administrativa uppdrag. Innehavaren förväntas ta ansvar för 
utveckling av kurser och profilinriktningar inom ämnesområdet. Dokumenterad pedagogisk 
skicklighet från undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå är ett krav för 
anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling samt genomgången 
högskolepedagogisk utbildning är meriterande för anställningen. 

Forskningen inom ramen för anställningen är avsedd att ytterligare stärka avdelningens 
profil inom högtemperaturmaterial. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet kring 
deformations- och skademekanismer i material och komponenter avsedda för höga 
temperaturer är därför ett krav. Dokumenterad skicklighet i att samarbeta med andra 
forskare, och av materialtekniska forskningsmetoder för att karakterisera materialens 
mekaniska egenskaper samt mikrostruktur är meriterande. Den sökande förväntas ta aktiv del 
i sökandet av extern forskningsfinansiering. 

Undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå sker på svenska och engelska. 
Eftersom såväl forskning som utbildning i allt större utsträckning internationaliseras är 
dokumenterad skicklighet från att förmedla forskning och undervisning i tal och skrift på 
såväl svenska som engelska ett krav. Dokumenterad skicklighet i fler språk är meriterande. 

Innehavaren skall kunna samarbeta med kollegor inom såväl som utom ämnesområdet. Inom 
avdelningen prioriteras även ett nära samarbete med företag och industrier, både inom 
utbildnings- och forskningsområdet. Dokumenterad skicklighet i genomförandet av denna 
typ av arbete är meriterande för anställningen. 

Tillsättningsförfarande 
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En 
avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma 
ifråga för anställningen. 

Tillträde 
Enligt överenskommelse. 

Lön 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Lika villkor 
Vid tillsättningen av denna anställning råder en jämn könsfördelning. 
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