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Lönekriterier för lärare avseende lönerevision 
 
Forskning 
 

• Publicerad vetenskaplig produktion under föregående period (juni 
föregående år t.o.m. juni innevarande år). Källa för dessa uppgifter är 
universitetets publikationsdatabas så som det är inrapporterat per den 
30 juni innevarande år. 

• Erhållna externa forskningsmedel som huvudsökande resp. medsökande 
de två föregående perioderna (ange anslagsgivare, belopp, tidpunkt). 

• Andel nationella och internationella sampublikationer. 
• Vetenskapliga priser och utmärkelser. 
• Deltagande i nationella bedömningsgrupper (forskningsfinansiär 

motsv.). 
 

Forskarutbildning 
 

• Handledning för närvarande (huvudhandledare eller biträdande 
handledare) till antal forskarstuderande. 

• Antal doktorsexamina som huvudhandledare föregående period (juni 
föregående år t.o.m. juni innevarande år). 

• Antal doktorsexamina som biträdande handledare föregående period 
(juni föregående år t.o.m. juni innevarande år). 

• Engagemang i utvecklingen av en god och stimulerande 
forskarutbildningsmiljö och i forskarutbildningskurser föregående 
period (juni föregående år t.o.m. juni innevarande år). 
 

Grundutbildning 
 

• Uppdrag i grundutbildning. Omfattning av kurser och handledning 
föregående period (juni föregående år t.o.m. juni innevarande år). 

• Kompetensutveckling inkl. högskolepedagogisk utbildning föregående 
period (juni föregående år t.o.m. juni innevarande år). 

• Deltagit i pedagogiska seminarier föregående period (juni föregående år 
t.o.m. juni innevarande år). 

• Engagemang i utvecklingen av en god och stimulerande utbildningsmiljö 
för studenter och lärare föregående period (juni föregående år t.o.m. 
juni innevarande år). 

• Pedagogiska eller didaktiska publikationer föregående period (juni 
föregående år t.o.m. juni innevarande år).  
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• Framställning av läromedel föregående period (juni föregående år t.o.m. 
juni innevarande år). 

• Lokala och/eller nationella evalueringar av insatserna inom 
grundutbildningen. Nationella bedömargrupper (UkÄ) eller utmärkelser 
för pedagogiska insatser. 
 

Ledarskap/administration 
 

• Chefs- och ledaruppdrag (dekan, prodekan, prefekt, proprefekt, 
studierektor, programansvarig, avdelningschef, föreståndare för ett 
centrum, forskarskola eller kompetenscentra) - redovisas i procent av 
heltidsanställning. 

• Ordförande, ledamot/suppleant i styrelser, nämnder, grupper och 
kommittéer. 

• Styrelseuppdrag utanför LiU (näringsliv, myndigheter, offentlig 
verksamhet m.fl.). 
 

Medarbetarskap 
• Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och andra möten på 

arbetsplatsen. 
• Visa respekt för varandras kompetens och olika roller. 
• Bidra till arbetsgruppens professionella och sociala gemenskap och 

utveckling. 
• Visa respekt för människors lika värde. 

 
Samverkan  

• Samverkan med näringsliv, myndigheter, offentlig verksamhet m.fl. 
• Samverkansbaserad forskningsfinansiering. 
• Insatser för att sprida kunskap om forskning och grundutbildning vid 

LiU. 
• Patent. 

 

 


