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MALL FÖR ALLMÄNT UPPDRAG TILL FAKULTETSPROFESSORER
Professorn ska aktivt leda den vetenskapliga utvecklingen och forskningen inom sitt område i enlighet
med det allmänna och specifika uppdrag som är överenskommet med dekanus.
Inom uppdraget ingår att följa den nationella och internationella utvecklingen inom kompetensområdet
och i nära angränsande områden och om så anses nödvändigt anpassa forskningsverksamheten så
att den är internationellt konkurrenskraftig.
I uppdraget ingår att aktivt i handleda egna doktorander, vara biträdande handledare för doktorander
samt att bistå studenter som handledare i examensarbeten. Professorn ska vara en resursperson för
utbildningarna och bör medverka i utbildningarna samt verka för att grundläggande och avancerad
utbildning har forskningsanknytning.
I professorns uppdrag ingår fortlöpande miljöanalys om institutionen har det uppdraget. Professorns
uppgift är att utveckla området och medverka till verksamhetsgrenens forskningsanknytning.
I professorns uppdrag ingår även att ha goda kontakter med avnämare, samt utveckla och stödja
innovationer inom sitt kompetensområde. Professorn bör i sitt arbete se till att samverkan etableras
med partners även utanför akademien. Professorn ska bidra till att lösa aktuella frågeställningar i
samhället i allmänhet och däri ingår skogsnäringen i bred bemärkelse som fokusområde.
I professorns uppdrag ingår att bistå Fakulteten för skogsvetenskap med sakkunskap inom sitt/sina
område(n), vara behjälplig med att svara på direkta frågor från myndigheter, besvara remisser, vid
behov göra nödvändiga faktasammanställningar inom området samt att vara en strategisk
resursperson för utvecklingsarbetet inom forskning/forskarutbildning och grundutbildning inom sitt/sina
kompetensområde(n).
Det står professorn fritt att välja material, metoder och angreppssätt för att lösa sina
forskningsuppgifter. Forskningen ska följa etiska riktlinjer.
Fakulteten förväntar sig att professorn bidrar med minst en internationellt granskad vetenskaplig
publikation per år, samt att doktorander regelbundet utbildas inom området.

SPECIFIKT UPPDRAG (exempel)
Meningen är att varje fakultetsprofessor ska ha en aktuell beskrivning av sitt uppdrag, vad han/hon gör
ska vara överenskommet med dekanus. Eftersom innehållet varierar över tid är det inte säkert att
professurens beteckning överensstämmer helt med det professorn för närvarande fokuserar på.
Exempel på specifikt uppdrag

Namn; Jan-Erik Hällgren
Nuvarande beskrivning; Professor i skogsträdens växtfysiologi med särskild inriktning på barrtäd.

Förslag (skrivs av varje enskild fakultetsprofessor).
Uppdraget är att forska och utvidga kunskaperna samt undervisa på grundläggande och avancerad
nivå inom området skogsträdens fysiologi med inriktning på trädens/plantornas respons på abiotiska
stressfaktorer.
Forskningsuppgiften omfattar olika organisationsnivåer, från cellnivå till hela träd i sin naturliga miljö. I
forskningen ingår specifikt att öka kunskapen om grundläggande funktioner som exempelvis
fotosyntes och vattenhushållning.
Detta specifika uppdrag är överenskommet mellan undertecknad och fakultetens dekanus.

Namn på professorn

Dekanus namn

