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I det så kallade professorsprogram som Fakultetsstyrelsen for humaniora och
teologi fattade beslut om20l4-12-77, 5 224, identifierades ett antal basprofessurer
som kunde tillsättas när de blev vakanta på grund av pensionering eller av andra

skäI. Antalet sådana professurer och deras inriktningar behöver återkommande
utvärderas och anpassas till utvecklingen av verksamheten.

Bakgrunden till behovet av ett professorsprogram var att befordringama rubbade
den ekonomiska balansen och urholkade fakultetsmedlen. När befordran inte
längre var en rättighet fattades beslut om befordringsstopp vid HT-fakultetema,
och detta har gett möjligheter att göra en noggrann analys av verksamhetsbehovet.
I det här föreslagna reviderade professorsprogrammet har analysen och de

strategiska övervägandena kunnat fördjupas. Dessutom föreslås
professorsprogrammet kompletteras med ett ställningstagande om principer for när
befordran kan bli aktuell och därmed etableras en integrerad modell flor

anställningen av profes sorer vid HT-fakulteterna.

Tills vidare står det klart att de forutsättningar som ledde fram till urholkningen av
fakultetsmedlen fortfarande gäller, vilket gör att det finns en gräns för hur många
profes sorer HT-fakultetema långsiktigt kan fi nansiera. Det reviderade
professorsprogrammet tar utgångspunkt i det totala antalet professorer som
verksamheten har behov av, vilket för närvarande är ett sjuttiotal.

Det reviderade professorsprogtammet utgår från två funktioner som professorer
normalt har. Basprofessurerna upprätthåller vitfiga strukturer inom ämnena, såsom
forskarutbildningar. Rörliga professurer kan bland annat bidra till att göra starka
forsknings- och utbildningsmiljöer nationellt eller intemationellt ledande och bidra
med karriärmöjligheter inom HT-fakultetema ftjr framstående lärare och forskare.
De senare professurerna bör vara rörliga i meningen att de inte automatiskt utlyses
igen efter att innehavaren lämnat sin anställning. Uppdelningen implicerar dock
inga skillnader mellan enskilda professorers villkor eller arbetsuppgifter. Fördelen
med att inkludera båda kategoriema i det reviderade professorsprograÍìmetär at|
totalbehovet professorer på fakultets-, institutions- och ämnesnivå kan anges. Detta
behov kommer med säkerhet att ftirändras över tid, och mindre forändringar (+/- 5

professorer) kan då hanteras genom forändringar i den planerade volymen rörliga
professorer, där huvuddelen av de planerade professuremas inriktning inte heller
bestäms ftirrän inftir tillsättning.

Posfadress Box I 92, 221 00 Lund 8esöksadress Helgonavägen 3 Telefon 046-222 72 23 (dÍekf), 046-222 00 00 (växel)

E-posf jonas.sundin@kansliht.lu.se Webbadress www.ht.lu.se



2

Process
HT-fakulteterna gav 2018-10-24 institutioner och verksamhetsnämnder i uppdrag

att till 2019-06-01 inkomma med synpunkfer på vilka professurer man ansåg skulle
ingå i det reviderade professorsprogrammet utifrån nedanstående hänsyn.

Institutioner:
*I detta arbete ska institutionema ta hänsyn till HT-fakulteternas
utbildningsuppdrag och resonera om den framtida inriktningen av utbildningen
med utgångspunkt i HT:s modell ftjr utbildningsuppdrag.
*Vidare ska institutionema ta hänsyn till forskarutbildningen och hur den kan
organiseras ämnesmässigt i förhållande till ett reviderat professorsprogram.
*Beträffande forskning ska institutionema kartlägga den nuvarande bilden av sin
forskning, inklusive styrkor och svagheter, samt därefter ge en målbild på tio års

sikt. Detta är nödvändigt eftersom det reviderade professorsprogrammet kommer
att stipulera flirre basprofessurer än det nuvarande, och denna minskning behöver
analyseras och konsekvensbeskrivas i samklang med institutionernas strategier om
sin forskningsutveckling, vilket även inkluderar var man skulle vilja ha satsningar
pânya strategiska professurer. Arbetet kan även ses som en förberedelse inför den

kommande forskningsutvärderingen RQ20
*Ytterligare en utgångspunkt därvidlagär att institutionerna helt ska kunna bära
professuren ekonomiskt, givet fakulteternas tilldelning av basresursen om ftir
närvarande 40 Yo och det tillkommande fria anslaget.

G rundutb il dnin gs n ämnde n :
*synpunkter på vilka professurer nämnden anser måste ingå i det reviderade
professorsprogrammet med hänsyn till HT-fakulteternas utbildningsuppdrag och
vilka rörliga/strategiska professurer som behöver utlysas för att stärka större
planerade eller pågående utbildningss atsningar.

F o r s kørutb i I dnin gs ndmn d e n :
*synpunkter på vilka professurer nämnden anser måste ingå i det reviderade
professorsprogrammet med hänsyn till HT-føkulteternas forskarutbildningsrimnen

Forslrningsnämnden:
*synpunkter på hur många professurer nämnden anser ska ingå i det reviderade
professorsprogrammet respektive det rörliga/strategiska programmet med hänsyn
till HT-fakulteternas forskningsbehov på kort och lång sikt och med utgångspunlf i
de utvärderingar av HT-fakultetemas forskning som gjorts.

Efter önskemål från institutioner om mer tid för beredning ftirlängdes tidsfristen till
2019-t2-ts.

Lrstitutionernas yttranden diskuterades därefter i uppfoljningsdialogema i det

dubbla syftet att precisera institutionemas fürslag och att tydliggöra graden av
överensstämmelse mellan institutionemas upplevda behov och fakultetsledningens
initiala bedömning. Två av institutionema kompletterade därefter underlaget till
Fakultetsstyrelsen (CTR och filosofiska institutionen).

Efter uppfoljningsdialogema var överensstämmelsen mellan institutionemas och
fakultetsledningens bedömning stor, och robustheten i bedömningen stärktes
ytterligare genom verksamhetsnämndernas huvudsakligen likartade synpunkter på
institutionernas yttranden.
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Den största skillnaden mellan institutionemas fürslag och det förslag som
fakultetsledningen nu avger består i att institutionerna angett inriktningar för de
rörliga professurerna i större utsträckning än fakultetsledningen gjort. Skillnaden
förklaras av att institutionerna specificerat de rörliga professurerna i avsikt att
påvisa behovet av dessa, medan fakultetsledningen vill behålla "rörligheten" i
denna del av professorsprogrammet genom att endast bestämma inrilfningen fiir de

tidsmässigt mest angelägna rörliga professurerna, men ändå behålla som en
planeringsforutsättning att öwiga rörliga professurer i sinom tid ska tillsättas vid
institutionen i frâga. Skillnaden indikerar alltså inte någon oenighet om lämplig
inriktning, utan om inriktningen behöver fastslås.

Institutionemas och fakultetsledningen förslag återfinns i bilagan. Förslaget är
uppdelat fakultetsvis. Anledningen till detta är att forslaget avseende CTR är
motiverat av vilka professurer som HT-fakultetema anser behöver finnas
representerade vid en teologisk fakultet vid Lunds universitet. Med nuvarande
storlek och omslutning kan inte samtliga dessa tillsättas, och färslaget tar i det
avseendet inte fullständig hänsyn till utgångspunkten att institutionerna helt ska
kur¡ra bära professuren ekonomiskt, givet fakulteternas tilldelning av basresursen

om for närvarande 40 o/o och det tillkommande fria anslaget. För CTR innebär detta
attnâgra av de föreslagna basprofessurema hålls vakanta.



Lunds universitet
HT-fakulteterna

Humanistiska fakulteten

Amne

N uvarande professorsprogram

Tvp
Bas
Bas
Bas
Bas

Bas

Bas

Bas

Historisk arkeologi
Historisk osteologi
Arkeologi
Antikens kultur och samhällsliv

Praktisk filosofi

Teoretisk filosofi

Kognitionsvetenskap

Etnologi
Konsthistoria
ldé- och lärdomshistoria
Biblioteks- och informationsvetenskap
Musikvetenskap
Bok- och bibliotekshistoria

lnst Ämne
Ark Historiskarkeologi
Ark Historiskosteologi
Ark Arkeologi
Ark Antikens kultur och samhällsliv
Ark Digital arkeologi

Professorsprogram

Institutionernas svar reviderat professorsprogram

2020-02-25

Fakultetsledningens förslag reviderat professorsprogram

lnst Ämne Typ
Historisk arkeologi
Historisk osteologi
Arkeologi
Antikens kultur och samhällsliv

Fit
Fit
F¡I

Fit
Fil
Fit

Fit
Fit
Fit

Fit
Fit

Fil
Fit
Fit

Fit
Fit

Fit
Fit

Praktisk filosofi
Praktisk filosofi : samhälls- och rättsfilosofi
Praktisk filosofi: kollektiv intentionalitet och social ontologi
Teoretisk filosofi
Teoretisk filosofi: kognitionens och kommunikationens filosofi
Teoretisk filosofi: kunskap och infokvalitet och vet. metafysik
Kognitionsvetenskap
Kognitionsvetenskap
Kognitionsvetenskap: kognitiv zoologi

Etnologi
Konsthistoria
ldé- och lärdomshistoria
Biblioteks- och informationsvetenskap
Musikvetenskap
Bok- och bibliotekshistoria
Digitala kulturer

Praktisk filosofi

Teoretisk filosofi

Kognitionsvetenskap
Avstyrks
Kognitionsvetenskap: kognitiv zoologi

Etnologi
Konsthistoria
ldé- och lärdomshistoria
Bi blioteks- och informationsvetenskap
Musikvetenskap
Bok- och bibliotekshistoria
Digitala kulturer

Bas
Bas
Bas
Bas
Rörlig

Ark
Ark
Ark
Ark
Arkrg

Tvp
Bas
Bas
Bas
Bas
Rörl

Bas
Bas
Bas
Bas
Bas

Bas
Rörlig
Rörlig
Bas
Rörlig
Rörlig
Bas
Rörlig
Rörlig

Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Donation
Rörlig
Rörlig
Rörlio

Bas
Rörlig
Rörlig
Bas
Rörlig
Rörlig
Bas

Rörlig
Fil Kognitionsvetenskap: beslutsfattande Rörlig Fil Rörlig

Bas Hist Modern historia Bas

Historia Bas Hist Medeltidshistoria Bas Hist Medeltidshistoria Bas

Mänskliga rättigheter Bas Hist Mänskliga rättigheter Bas Hist Mänskliga rättigheter Bas

Öst- och Sydöstasienstudier Bas Hist Öst- och Sydöstasienstudier Bas Hist Öst- och Sydöstasienstudier Bas
Hist Tidigmodern historia Bas Hist Tidigmodern historia Bas
Hist lnternationell historia Rörlig Hist Rörlig
Hist Kunskapshistoria Rörlig Hist Kunskapshistoria Rörlig
Hist Mänskliga rättigheter: Hållbar samhällsutveckling Rörlig Hist Rörlig

Retorik Donation KOM Retorik Donation KOM Retorik Donation
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Donation

Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur

Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur

Donation
Rörlig
Rörlig
Rörliq



Lunds universitet 
HT-fakulteterna 

Engelska språkvetenskap 
Grekiska (100%) 
Allmän språkvetenskap 
Arabiska 
Svenska 
Litteraturvetenskap 
Filmvetenskap 
Svenska 
Litteraturvetenskap 
Italienska språkvetenskap 
Franska språkvetenskap 
Engelska litteraturvetenskap 

Fonetik 
Latin 
Japanska 
Spanska litterturvetenskap 
Slaviska språk 
Tyska språkvetenskap 
Franska litteraturvetenskap 
Kinesiska 

Utbildningsvetenskap 

Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas (fn 
donation) 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 
Bas 

Bas 

Professorsprogram 

SOL Engelska språkvetenskap 
SOL Latin och grekiskämnena 
SOL Allmän språkvetenskap 
SOL Semitiska språk 
SOL Svenska/nordiska språk: språket som system 
SOL Litteraturvetenskap: litteraturhistoria 
SOL Filmvetenskap 
SOL Svenska/nordiska språk: språket i bruk 
SOL Litteraturvetenskap: modern litteratur och teori 
SOL Italienska 
SOL Franska 
SOL Engelska litteraturvetenskap 

SOL 
SOL 
SOL Japanska 
SOL Spanska 
SOL Slaviska språk 
SOL Tyska 
SOL 
SOL Kinesiska 
SOL Europastudier med inriktning Öst- och Centraleuropa 
SOL Datorlingvistik 
SOL Komparativ litteraturvetenskap 
SOL Litteraturdidaktik 
SOL Språkdidaktik engelska 
SOL Språkdidaktik svenska 
SOL Svenska som andraseråk 
Uvet Utbildningsvetenskap 
Uvet Utbildningsve!enskap / Högskolepedagisk utveckling 

2020-02-25 

Bas SOL Engelska språkvetenskap Bas 
Bas SOL Latin och grekiskämnena Bas 
Bas SOL Allmän språkvetenskap Bas 
Bas SOL Semitiska språk Bas 
Bas SOL Svenska/nordiska språk: språket som system Bas 
Bas SOL Litteraturvetenskap: litteraturhistoria Bas 
Bas SOL Filmvetenskap Bas 
Bas SOL Svenska/nordiska språk: språket i bruk Bas 
Bas SOL Litteraturvetenskap: modern litteratur och teori Bas 
Bas SOL Italienska Bas 
Bas SOL Franska Bas 
Bas SOL Engelska litteraturvetenskap Bas 

Bas (fn 
SOL Fonetik donation) 

Bas SOL Japanska Bas 
Bas SOL Spanska Bas 
Bas SOL Slaviska språk Bas 
Bas SOL Tyska Bas 

Bas SOL Kinesiska Bas 
Rörlig SOL Rörlig 
Rörlig SOL Rörlig 
Rörlig SOL Rörlig 
Rörlig SOL Litteraturdidaktik Rörlig 
Rörlig SOL Språkdidaktik engelska Rörlig 
Rörlig SOL Språkdidaktik svenska Rörlig 
Rörlig SOL Rörlig 
Bas Uvet Utbildningsvetenskap Bas 
Bas Uvet Utbildningsvetenskae / Högskolepedagisk utveckling Bas 
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Professorsprogram 2020-02-25

Teologiska fakulteten

Nuvarande professorsprogram Institutionernas svar reviderat professorsprogram Fakultetsledningens förslag reviderat professorsprogram

Ämne Typ lnst Ämne Typ lnst Ämne Typ

Nya testamentets exegetik
Kyrkohistoria
Praktisk teologi
Systematisk teologi

Religionshistoria

Missionsvetenskap
lslamologi

Bas
Bas
Bas
Bas

Bas

Donation
Bas

CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR

Nya testamentets exegetik
Kyrkohistoria
Praktisk teologi: samtida religionssociologi
Systematisk teologi
Religionsfilosofi och etik
Religionshistoria : historiska texter
Religionshistoria: samtida religion
Missionsvetenskap
lslamologi
Judaistik
Relioion och rätt

Bas CTR
Bas CTR
Bas CTR
Bas CTR
Bas CTR
Bas CTR
Bas CTR
Donation CTR
Rörlig CTR
Rörlig CTR
Rörliq CTR

Nya testamentets exegetik
Kyrkohistoria
Praktisk teologi: samtida religionssociologi
Systematisk teologi
Religionsfilosofi och etik
Religionshistoria: historiska texter
Religionshistoria: samtida religion
Missionsvetenskap
lslamologi
Judaistik

Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Donation
Rörlig
Rörlig
Rörlio




