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Ämnesområde

Anställning (inkl. ämne)

Utlysning Finansiering

Kommentarer

AEM

Ekonomi och marknad

Lektor i företagsekonomi

2018

Inom befintliga ramar

Behov av att stärka grundutbildningen och
forskningen. Utlysning/befordran

AEM

Ekonomi och marknad

Lektor i företagsekonomi

2018

Inom befintliga ramar

Behov av att stärka grundutbildningen och
forskningen. Utlysning/befordran

AEM

Miljöpsykologi

Lektor

2018

Inom befintliga ramar/om
externa medel beviljas i
tillräcklig grad.

AEM

Miljöpsykologi

Lektor

2018

Inom befintliga ramar/om
externa medel beviljas i
tillräcklig grad.

BT

Odlingssystem ekologi

Professor ogräsens reglering
och bekämpning

2018

Extern finansiering

BT

Odling hortikultur

Lektor eller Biträdande lektor:
Vedartade växter, plantskola,
frukt och bär

2019

Inom befintliga ramar för
grundutbildning och extern
finansiering

Behov av att ersätta de lärarresurser vi
tappat för att upprätthålla befintliga
undervisningsuppdrag.
Utlysning/befordran
Behov av att ersätta de lärarresurser vi
tappat för att upprätthålla befintliga
undervisningsuppdrag.
Utlysning/befordran
Där jobbas med en lösning for den externa
finansieringen. Utlysning under 2018 2020.
Behov av att stärka grundutbildningen och
forskning.

BT

Odling hortikultur

Lektor i trädgårdsvetenskap,
särskilt frilandsodling och
produktkvalitet
Professor med inriktning mot
urban vegetation

2019

Inom befintliga ramar

Behov av att stärka forskningen och
grundutbildningen.

2019

Inom befintliga ramar.

Nuvarande ämnesprofessor A. Busse
Nielsen slutar. Behov för grundutbildning
och forskning.

LAPF Urban vegetation

LAPF Design

LAPF Förvaltning och
management

LAPF Design

LAPF Vegetations-byggnad
LAPF Planering

LAPF Planering

LAPF Planering

SOL

Landskapsarkitektur
med inriktning mot
förvaltning

SOL

Fysisk planering

Lektor med inriktning mot
landskapsarkitektur och
planering med bred profil.
Samverkanslektor

2019

Inom befintliga ramar.

Pensionsavgång för Gunilla Lindholm:
Behov för grundutbildning och forskning.

2019

Inom befintliga ramar.

Lektor med inriktning mot
landskapsarkitektur bred
profil.
Lektor med inriktning mot
urban vegetation.

2019

Inom befintliga ramar.

Pensionsavgång Bengt Persson. Den enda
samverkanslektorn inom
verksamhetsområde landskap. Vicerektor
för samverkan ansvarar för prövning av
inriktning.
Med anledning av Carola Wingrens flytt
till SOL Uppsala.

2019

Inom befintliga ramar.

Pensionsavgång Allan Gunnarsson, öka
antalet lektorer.

Lektor med inriktning mot
trädgårds- och
landskapshistoria.
Professor med inriktning mot
“digital landscape analysis
with focus on visual aspects
and associated ecosystem
services”.
Lektor med inriktning mot
”Sustainable food planning
and urban interaction”.

2019

Inom befintliga ramar.

Åsa Ahrland flytt till SOL.

2019

Inom befintliga ramar.

Behov av att stärka grundutbildning och
forskning. Bedöms vara en strategiskt
prioriterad inriktning inom ämnesområdet
som motiverar en professorsanställning.

2019

Nytt kunskapsområde som kan bidra till
gränsöverskridande utveckling vid
fakulteten. Föreslås som
utbildningsmotiverat lektorat.

Professor med inriktning mot
gestaltningsperspektiv i
utemiljöförvaltningens
praktik.
Lektor med inriktning mot
hållbar stadsutveckling.

2019

Ämnesstöd, bedöms ha
goda förutsättningar att
attrahera nya
utbildningsuppdrag och
externa forskningsmedel.
Ämnesstöd, utökat
utbildningsuppdrag.

2019

Undervisning, ämnesstöd
och externfinansierad
forskning.

Behov av att stärka ämnet i LARKU och i
kommande nytt kandidatprogram LINGU,
samt stärka forskning och
forskarutbildning i ämnet.
Återutlysning, ersättning av lektor som gått
i pension, ska garantera samspelet mellan
forskning och undervisning inom för
planeringsämnet centrala frågor. Det nya

SOL

Designteori

Lektor i formlära.

2019

Undervisning och
ämnesstöd

SOL

Landskapsarkitektur
med inriktning mot
förvaltning

Lektor/ bitr. lektor, inriktning
mot hållbar vegetationsutveckling i offentlig miljö.

2019

Ämnesstöd, utökat
utbildningsuppdrag.

SOL

Landskapsutformning

Lektor med inriktning mot
gestaltning och projektering
av landskapsarkitektur.

2019

Utökat utbildningsuppdrag och ämnesstöd

SOL

Fysisk planering

Biträdande lektor MKB.

2019

Ämnesstöd, undervisning
och externa medel

VF

Växtförädling agrikultur
– förbättring av
genetiska resurser

Lektor med inriktning på
fenomik för användning inom
växtförädling

2019

Blandning av statsanslag,
grundutbildning och
externa medel.

masterprogrammet i hållbar
stadsutveckling kräver nyanställning av
disputerad personal för att värna kvaliteten.
Ersätta kompetens som slutar.
Behov av att stärka LARKU och nytt
LINGU, samt utveckla undervisning,
forskning och samverkan främst
beträffande trädförsörjning i offentlig
miljö. Föreslås som utbildnings- motiverat
lektorat.
Behov av att stärka ämnet i LARKU och
kommande nytt kandidatprogram LINGU.
Stärka både undervisning och forskning
samt koppling dem emellan. Föreslås som
utbildningsmotiverat lektorat.
Ersättning för lektor i MKB/
Miljöbedömning.
Befordran av nuvarande biträdande
universitetslektor. Behov av att stärka
forskningen och grundutbildningen inom
fenomikområdet. Trolig utlysning under
2019/2020.

