
 

Vetenskapsområdet för  Dnr MEDFARM 2019/336 
medicin och farmaci 

    

 

Inbjudan att ansöka om antagning som excellent lärare 

Områdesnämnden för medicin och farmaci vid Uppsala universitet inbjuder lärare vid 

vetenskapsområdet att ansöka om att antas som excellenta lärare. 

Excellent lärare 

Antagning av excellenta lärare sker i enlighet med Riktlinjer för antagning av excellent lärare 

(MEDFARM 2012/1254) 

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk 

skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer 

sig från doktorsexamen. Den engelska benämningen är Excellent Teacher. 

När en universitetsanställd lärare antagits som excellent lärare höjs månadslönen med belopp 

motsvarande höjning för docentantagning. När lärare med anställning hos annan huvudman 

antas som excellent lärare rekommenderar vetenskapsområdet att ersättning utgår i likvärdig 

omfattning som för universitetsanställd lärare. 

Behörighet att söka 

Tillsvidareanställd forskande lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor) vid 

Uppsala universitet kan antas som excellent lärare. Vetenskapsområdet för medicin och 

farmaci kan också anta en person som är anställd av landsting eller annan huvudman men som 

i hög grad är aktiv inom undervisning och forskning vid vetenskapsområdet. 

Ansökningsprocess 

Ansökan görs digitalt via formulär i Kurt: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13665 

Till ansökan ska följande uppgifter lämnas: 

• Kortfattat CV 

• Publikationslista över maximalt 20 publikationer som bidrar till att visa att den 

sökande uppfyller kriterier och behörighetskrav 

• Redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) över hur den 

sökande uppfyller kriterierna för antagning till excellent lärare. Redogörelsen är 

med fördel baserad på den sökandes pedagogiska och vetenskapliga meritportfölj1   

• Intyg från pedagogisk ledare exempelvis studierektor, programsamordnare, 

ordförande i programkommitté eller motsvarande, som styrker den sökandes 

pedagogiska gärning 

                                                 
1 Sökanden ska som grund för redogörelsen använda vetenskapsområdets  pedagogiska och vetenskapliga 

meritportföljer som finns på länken (http://www.meritportfolj.se/)  och på vetenskapsområdets hemsida. 

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Utbildning_pa_grund__och_avancerad_niva/Riktlinjer_for_antagning_av_excellent_larare_17083.pdf
http://doit.medfarm.uu.se/kurt13665
http://www.meritportfolj.se/


 

 

• Intyg från prefekt och/eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för ansökan 

Endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas. Inga original av publiceringar eller 

andra dokument ska bifogas ansökan, men ska kunna uppvisas vid förfrågan.  

Bedömning av ansökan 

Ansökningarna behandlas av bedömargruppen för antagning av excellent lärare. 

Bedömargruppen består av tre lärare och två studenter. För varje sökande utser 

bedömargruppen två sakkunniga, varav minst en extern, med tidigare erfarenhet av 

bedömning av pedagogisk skicklighet. Minst en av de sakkunniga ska ha sin vetenskapliga 

kompetens inom det medicinska eller farmaceutiska området.  

Sakkunniga ska lämna ett utlåtande som bedömer om den sökande uppfyller kriterierna för 

excellent lärare eller inte. De ska därmed inte lämna en rekommendation om huruvida den 

sökande ska antas. 

Sakkunnigas bedömningar kan kompletteras med intervju. Intervjuer sker i närvaro av 

bedömargruppen.  

Bedömargruppen lämnar rekommendation till beslut om antagning av excellent lärare till 

områdesnämnden som fattar beslut om en sökande ska antas som excellent lärare. Vid avslag 

kan förnyad ansökan lämnas in tidigast ett år efter beslutet. 

Kriterier för antagning som excellent lärare 

För att avgöra om den sökande når upp till en högre nivå av pedagogisk skicklighet som 

skiljer sig tydligt från grundnivå ska sakkunniga, bedömargrupp och områdesnämnd samlat 

utifrån underlaget bedöma om den sökande uppfyller kriterier under nedanstående rubriker.  

• Undervisningsskicklighet 

• Pedagogiskt utvecklingsarbete 

• Vetenskaplig kompetens 

• Pedagogiskt ledarskap 

• Kvalitetsarbete 

• Omvärldsperspektiv 

Utförligare information om vad som ryms under respektive kriterium finns i Riktlinjer för 

antagning av excellent lärare (MEDFARM 2012/1254)  

 

Deadline och kontakt 

Sista dag för inlämning av ansökan är 18 april 2019.  

Vid eventuella frågor kontakta Jin Saida (jin.saida@uadm.uu.se) eller Martin Wahlén 

(martin.wahlen@uadm.uu.se)  
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http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Utbildning_pa_grund__och_avancerad_niva/Riktlinjer_for_antagning_av_excellent_larare_17083.pdf
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