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Allmänt 
Prövning och antagning av docenter vid SLU är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete 
avseende forskning och forskarutbildning. Docent bör bedriva forskning och är skyldig att 
fullgöra uppdrag som huvudhandledare, fakultetsopponent, betygsnämndsledamot, examinator, 
författare av sakkunnigutlåtande och liknande uppdrag för SLU. Docent antas i 
forskarutbildningsämne vid respektive fakultet. 

 
SLU:s fakultetsnämnder inrättar docentnämnder med uppgift att bereda docentärenden för 
fakultetsnämndens beslut. Fakultetsnämnden har att, när så befinnes lämpligt, till 
docentnämnden delegera hela eller delar av ärendets handläggning. 

 
Behörighet 
Behörig att antas till docent är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har 
motsvarande kompetens, dels har sådan vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk 
skicklighet som behövs för en docents åligganden. 

 
Vetenskapligt 
SLU ställer höga krav på den vetenskapliga kompetensen hos dem som skall antas till 
docent. Docentur i ett ämne markerar att innehavaren visat självständig förmåga till 
forskning och besitter en betydligt högre kompetens än vad som krävs för doktorsexamen. 
En docent skall ha utvecklat eller påbörjat utveckla en egen forskningslinje. Den vetenskapliga 
självständigheten kan visas genom att sökanden publicerat fritt från sin gamla handledargrupp, 
varit senior author, genomfört Post doc, som huvudsökande erhållit forskningsmedel, fungerat 
som projektledare eller koordinator för forskningsprogram. Docentens vetenskapliga bredd kan 
visas genom publicering av översiktsartiklar, populärvetenskaplig publikation eller annan 
samverkan med omvärlden. För konstnärligt verksamma forskare är medverkan i tävlingar, 

 utställningar etc. av betydelse vid bedömning av vetenskaplig bredd. Normalt torde en 
fördjupning och breddning av forskningserfarenheten motsvarande en forskarassistentperiod  om 
fyra år behövas för att nå erforderlig kompetensnivå och omfång av den vetenskapliga 
produktionen. 
 
Pedagogiskt 
Enligt REB 121126 gäller: Sökande ska ha utvecklat kunskaper färdigheter och förhållningssätt 
som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. Sökande kan antas till docent 
om han/hon har 10 veckors (heltid) dokumenterad högskolepedagogisk utbildning, varav minst tre 
veckors utbildning i forskarhandledning, vid SLU. Fakultetsnämnden kan, efter samråd med SUS, 
och med SUHF:s  kriterier (SUHF rekommendation 2005) som grund, godkänna utbildning som inte 
ingår SLU:s högskolepedagogiska kursutbud. 

 
Sökande skall också uppvisa pedagogiska erfarenheter viktiga för huvudhandledarfunktionen såsom 
biträdande handledarskap, handledning av examensarbetare eller liknande. 



Denna paragraf är struken: Den som antas till docent skall ha genomgått "Pedagogisk grundkurs" och 
"Pedagogik förblivande docenter" vid SLU. I de fall motsvarande utbildning i pedagogik genomgåtts vid 
annat lärosäte, kan den tillgodoräknas efter bedömning i docentnämnden. Docenten skall också uppvisa 
verkliga pedagogiska erfarenheter viktiga för huvudhandledarfunktionen såsom biträdande handledarskap, 
handledning av examensarbetare el. liknande. Den pedagogiska förmågan kan 
också visas genom produktion av undervisningsmaterial. 

 
Ansökan 
Ansökan om antagning till docent i särskilt angivet forskarutbildningsämne med eventuell 
inriktning ställs till respektive fakultet vid SLU. Ansökan till 

-  NL-fakulteten och VB-fakulteten sänds till Registrator, Universitetsadministrationen, 
SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala. 

-  LTJ-fakulteten sänds till Registrator, Box 52, 230 53 Alnarp 
-  S-fakulteten sänds till Registrator, SLU, 901 83 Umeå 

 
Ansökan om antagning till docent behandlas vid två tillfällen per år, varför ansökan skall 
inlämnas senast den 1 mars respektive 15 september. Ansökan kan företrädesvis struktureras 
enligt mallen för ansökan till befordran som professor. 

 
Till ansökan skall bifogas: 
• Styrkt merit- och tjänsteförteckning. 
• Redogörelse över sökandens vetenskapliga och pedagogiska verksamhet, självständighet och 
framtidsvisioner. 
• Förteckning över publicerade skrifter med angivande av den egna insatsen vid sampublicering. 
Förteckningen struktureras i vetenskapliga originalarbeten, rapporter, 
abstracts och annan publicering. Av förteckningen skall klart framgå vilka arbeten som 
ingick i sökandens doktorsavhandling. 
• I ansökan åberopade skrifter. 
• Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa. 
•  Förslag på två sakkunniga (med bilagda CV) begärs från prefekten vid den institution dit 
docenten knyts genom sitt ämne. Den/de föreslagna skall vara 
vidtalade och beredda att åta sig uppdraget, vilket skall framgå av förslaget. Prefekten 
skall ange att jävs- respektive jämställdhetsaspekten har beaktats. Förslaget skall 
innehålla en kortfattad motivering beträffande den/de föreslagnas kompetens i 
förhållande till ämnet för docenturen och den sökandes vetenskapliga profil. 
(fullständig adress; tel nr; fax och e-postadress uppges för den/de föreslagna.) 
•  Undervisningsmaterial 

 
Instruktioner för hur ansökan ska utformas ges av sekreteraren i respektive fakultetsdocentnämnd. 
Se även https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/akademisk-karriar/docentantagning/ 
Denna mening är struken: Ansökningshandlingarna inlämnas i sju exemplar (original och sex kopior)   
och åberopade arbeten i två exemplar. 

 

 
Ansökningshandlingarna måste vara på engelska. 

 
Ärendets  handläggning 
Docentnämnden prövar med utgångspunkt i sin egen allmänvetenskapliga erfarenhet om 
utlåtande från sakkunnig skall inhämtas. I undantagsfall kan nämnden finna att den vetenskapliga 
kompetensen finns styrkt i ansökan (t ex yttrande i samband med ansökan till tjänst som 
rådsforskare, professor) varför ytterligare prövning är onödig. 

 
Docentnämnden kan även finna att den vetenskapliga skickligheten ej är tillräckligt styrkt 
eller att ansökan är ofullständig. Nämnden rekommenderar då den sökande att ta tillbaka 
ansökan för att senare återkomma med förnyad ansökan eller i förekommande fall 



komplettera densamma. Den som är missnöjd med detta beslut kan begära förnyad 
prövning hos fakultetsnämnden. 

 
För att bedöma den sökandes vetenskapliga behörighet utser docentnämnden normalt en 
sakkunnig, med hänsyn tagen till jämställdhetsaspekten. Den/de sakkunniga bör i sin granskning 
och värdering av den sökandes skrifter 
särskilt uttala sig om: 
• Den sökandes vetenskapliga produktion sedd i ett internationellt perspektiv. 
• De viktigaste resultaten i den sökandes vetenskapliga arbete och hur dessa bör 
bedömas i förhållande till den aktuella utvecklingen inom ämnesområdet. 
• Vilken grad av vetenskaplig självständighet och ämnesteoretisk vetenskaplig mognad 
som den sökande dokumenterat. 
• Om den sökande genom sin postdoktorala utbildning och övrig verksamhet i väsentlig 
grad har ökat sin vetenskapliga skicklighet och sitt vetenskapliga kontaktnät. 
• Slutligen sammanfatta om den sökande i sin vetenskapliga utveckling uppnått den nivå som 
krävs för att antas som docent. 

 
Docentföreläsning 
Alla sökande till en docentur vid SLU:s fakulteter skall genomföra en offentlig 
docentföreläsning. Föreläsningen skall äga rum under ordinarie terminstid över ämne som väljs i 
samråd med docentnämnden och inom det ämnesområde där den sökande önskar bli 
antagen som docent. 

 
När den sökandes vetenskapliga/konstnärliga kompetens är prövad och funnen tillräcklig 
utser docentnämnden en ämnessakkunnig bedömare (ämnesrepresentant) samt bestämmer datum 
och plats för docentföreläsningen. När ämne och tidpunkt för föreläsningen har bestämts utfärdas 
kungörelse därom av berört fakultetskansli. 

 
Docentföreläsningen skall innehålla vetenskapligt bärande tankar och ideer som föreläsaren 
anser angelägna att utveckla inom sitt ämnesområde. Senast två veckor före föreläsningen 
skall den sökande lämna in en kortfattad (1 sida) populärvetenskaplig sammanfattning på 
svenska av sin föreläsning. Sammanfattningen kommer i samband med kungörelsen att 
läggas ut på SLU:s hemsida. 

 
Syftet med föreläsningen är att ge en egen vetenskaplig programförklaring riktad till fakultetens 
alla kollegor. Föreläsningen kan ges på engelska eller svenska. Den skall vara 30-35 minuter lång 
och följas av en vetenskaplig diskussion. 

 
Vid föreläsningen skall av docentnämnden utsedd ledamot (ledamöter), ämnesrepresentanten och 
en av den pedagogiska enheten utsedd representant närvara. Ämnesrepresentanten och den 
pedagogiska representanten skall till docentnämnden avge ett gemensamt skriftligt utlåtande över 
det vetenskapliga innehållet och den pedagogiska presentationen, som förordar att ansökan bifalles 
eller att den avslås. 

 
Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet, varefter, vid positivt beslut, docentbevis utfärdas. Den 
sökande tillställs docentbevis, kopia av sakkunnigutlåtande och intyg över genomförd 
docentföreläsning. 


