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Lämna förslag till nya ledamöter i docentnämnden
DN-LTV!
Nu ges LTV-fakultetens anställda möjlighet att föreslå nya DN-ledamöter inför
mandatperioden 2019–22. De föreslagna personerna ska vara tillfrågade. Beslut
fattas av FN-LTV före 1 april 2019.
Ordförande, ledamöter och grupp-suppleanter i docentnämnden (DN-LTV) tillsätts
1) av fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap (FN-LTV) och 2) av de aktuella studentkårerna. Det här
uppropet avser den första kategorin, dvs. de ledamöter och suppleanter som tillsätts
av FN-LTV. Vice-ordföranden tillsätts internt inom DN-LTV. Under
mandatperioden 2016–19 är dessa positioner tillsatta enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Ordförande: Kristina Blennow
Ledamot: Peter Anderson
Ledamot: Åsa Ahrland
Suppleant: Inger Åhman
Suppleant: Mattias Qviström
Suppleant: Stefan Pinzke

Skicka förslagen senast den 29 januari 2019 till kristine.kilsa@slu.se
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internt.slu.se/utbildningscentrum

Tel: 040-41 50 00 (vx)

Intresseanmälan ledamöter DN-LTV

Bilaga 1: utdrag ur fakultetens delegationsordning avseende
docentnämndens sammansättning och arbete:
”Docentnämnden, DN-LTV
Fakultetsnämnden utser ordförande och ledamöter samt grupp-suppleanter bland
lärare och forskare för en mandatperiod på tre år, med start 2016-04-01.
Fakultetsnämnden kan ge i uppdrag till valberedningen att ta fram förslag på
ledamöter i docentnämnden. Sluss utser en ledamot, företrädesvis en
forskarstuderande. Handläggare/sekreterare har närvaro- och yttranderätt.
Sammansättning
Docentnämnden består av fyra ledamöter, varav ordföranden är ledamot av
fakultetsnämnden. Nämnden utser inom sig vice ordförande.
Tre gruppsuppleanter för lärare och forskare.
DN:s ordförande avgör vilken suppleant som ska kallas till tjänstgöring i en
frånvarande ledamots ställe. DN:s ordförande kan, om det finns särskilda skäl som
jäv eller annan icke förutsebar omständighet, kalla en annan person än en av
gruppsuppleanterna som ersättare för en frånvarande ledamot och då endast för ett
enskilt ärende.
Uppdraget
att bereda ansökningar, utse sakkunniga och besluta om antagning av docent vid
fakulteten samt avslå ansökningar
att överlämna beslut om att avslå docentansökningar till fakultetsnämnden i de fall
det finns tveksamhet i fråga om beslutet
att anordna tillfällen för offentliga docentföreläsningar”
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