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Riktlinjer för antagning av oavlönade docenter vid de 
humanistiska och teologiska fakulteterna 
Begreppet docentur är inte längre reglerat i högskoleförordningen. Med 
liknande innebörd finns docentur enbart i Sverige och Finland. 
 
Styrelsen för humaniora och teologi beslöt 1993-10-08 att oavlönade 
docenturer fortsatt ska finnas inom styrelsens ansvarsområde. Docenturerna 
är knutna till antingen teologiska fakulteten eller humanistiska fakulteten. 
Antagning till oavlönad docent görs av Dekanus efter beredning i 
lärarförslagsnämnden och hörande av respektive fakultetsdekan. 
 
Normalt antas oavlönade docenter i ämnen i vilka forskarutbildning ges. 
Dekanus kan besluta om en annan benämning efter hörande av institutionen. 
 
I samband med en lektorsanställning kan den sökande som föreslås till 
anställningen samtidigt prövas för docentur. 
 
De oavlönade docenternas roll 
Docenterna kan ha en anställning vid fakulteterna eller någon annan nära 
anknytning, till exempel genom forskningssamarbete. Fakulteterna kan 
också som oavlönade docenter knyta till sig personer som bedöms kunna bli 
till gagn för verksamheten på olika sätt. Verksamheten, normalt berörd 
institution, gör bedömningen av värdet av docenturen.  
 
Kompetens motsvarande docent förväntas hos fakultetsopponenter, 
betygsnämndsledamöter och huvudhandledare. Huvudhandledare ska 
därutöver uppfylla de krav som ställs i högskoleförordningen och i lokala 
bestämmelser. 
 
Krav för att bli antagen som oavlönad docent 
Behörig att antas som oavlönad docent är den som har avlagt 
doktorsexamen och som därutöver breddat och fördjupat sin forskning. I 
förhållande till doktorsavhandlingen ska den sökande tydligt ha breddat sitt 
vetenskapliga register och uppvisat en god progression. Detta dokumenteras 
genom en produktion som till omfattningen motsvarar minst ytterligare en 
doktorsavhandling. 
 
Handläggningsordning 
Ansökan om att antas som oavlönad docent ska ställas till Fakultetsstyrelsen 
för humaniora och teologi (adress Kansli HT, Box 192, 221 00 Lund, eller 
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internt till hämtställe 30). Av försättsbladet ska framgå i vilket ämne eller 
med vilken benämning den sökande önskar bli antagen som docent. 
 
Ansökan utformas i enlighet med Anvisningar och information inför 
ansökan som oavlönad docentur. 
 
Dekanus beslutar om antagning till oavlönad docent efter beredning i 
lärarförslagsnämnden. 
 
Efter att ansökan inkommit anmodas institutionen att inkomma med ett 
yttrande som redogör för huruvida det är till nytta för verksamheten att den 
sökande antas som oavlönad docent. Om institutionen finner att det inte är 
till nytta för verksamheten beslutar Dekanus efter beredning i 
lärarförslagsnämnden normalt att avvisa ansökan.  
 
I de fall som institutionen tillstyrker ansökan ska även ett förslag på 
sakkunnig liksom en kommentar till den sökandes önskade ämne eller 
benämning för docenturen insändas tillsammans med yttrandet. 
Lärarförslagsnämnden utser sakkunnig. Jävsaspekten ska alltid beaktas. Den 
sökande bereds möjlighet att inkomma med erinran mot beslutet. Efter att 
lärarförslagsnämnden utsett sakkunnig anmodas den sökande att insända 
sina åberopade skrifter (inklusive doktorsavhandlingen). 
 
Dekanus beslut om antagning sker på grundval av det skriftliga 
sakkunnigutlåtandet och en rekommendation av lärarförslagsnämnden. Om 
den sökande inte har de meriter som krävs för att antas som oavlönad docent 
ges vederbörande tillfälle att återta sin ansökan. Om så inte sker, beslutar 
Dekanus att avslå ansökan. Detta beslut kan inte överklagas. Den som 
återtagit sin ansökan eller fått avslag kan komplettera sina meriter och 
återkomma med en förnyad ansökan. 
 
Antagning till docentur kan också beredas i samband med tillsättningen av 
lektorat, antingen genom utlysning, i samband med överföring av 
Wallenberg Academy Fellows eller vid prövning för befordran av 
biträdande lektorer. När det gäller utlysta lektorat kan Dekanus, om det av 
sakkunnigas utlåtanden framgår att den sökande som sätts i första 
förslagsrum  är docentkompetent, tillfråga institutionen om behovet av en 
docent i ämnet i enlighet med den allmänna rutinen. För Wallenberg 
Academy Fellows och biträdande lektorer som prövas för befordran ställs 
motsvarande fråga. 
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