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Regler och handläggning vid affiliering
1 Bakgrund och syfte
Mittuniversitetet ser det som angeläget att öka och utveckla samverkan och
det vetenskapliga utbytet regionalt, nationellt och ett internationellt.
Genom att affiliera kan lärosätet knyta till sig ledande professorer och
forskare från andra lärosäten, organisationer, myndigheter eller företag,
utan att anställa. Ett viktigt steg mot ökat kunskapsutbyte och samarbete.
Möjlighet att affiliera gäller också inom ramen för konstnärlig verksamhet.
Genom affiliering knyts en forskare till universitetet i syfte att stärka och
utveckla såväl forskning som utbildning, vilket gagnar båda parter. Endast
den som inte har någon anställning, uppdrag eller på annat sätt uppbär
ersättning från Mittuniversitetet, kan vara föremål för affiliering. Affiliering
ska heller inte användas i ett anställningsliknande förhållande.

2 Affiliering av professor/forskare
Kompetenskrav och behörighetskrav för en affilierad forskare är avlagd
doktorsexamen eller motsvarande akademisk kompetens. En affilierad
professor ska vara professorskompetent, dock inte krav på
högskolepedagogisk utbildning.
Affiliering kan även omfatta en person som verkar inom andra områden än
rent akademiska, men som bedöms ha motsvarande akademisk kompetens.
Som exempel kan nämnas affiliering av person inom konstnärlig
verksamhet.
Tilltänkt person ska bedriva egen pågående forskning med tydlig
anknytning till Mittuniversitetets forskningsverksamhet. Det ska föreligga
ett gemensamt forskningsintresse och en vilja från båda parter att
forskningssamarbetet utvecklas och fördjupas.
En affiliering gäller under en begränsad tid, i normalfallet högst tre år åt
gången. Undantagsvis kan affiliering avse en kortare period, till exempel
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om den affilierade knyts till ett i tiden mer avgränsat projekt i universitetets
regi. Vid behov kan affilieringen omprövas och förlängas.
Under tiden för affiliering förväntas den affilierade samarbeta med
universitetet i olika sammanhang. Det kan exempelvis ske genom
föreläsningar, seminarier eller genom deltagande i konferenser inom sitt
område.
Affiliering innebär inte något ekonomiskt åtagande för universitetet och
den affilierade uppbär inte någon ersättning. Det innebär att universitetet
inte ersätter kostnader för t ex resor eller ger ersättning för deltagande i
olika aktiviteter inom universitetet.

3 Handläggning
3.1 Beslut
Rektor beslutar om affiliering av professor, efter förslag från dekan som har
fört dialog med prefekt. Dekan fattar beslut om affiliering av forskare efter
förslag från prefekt.
Underlag inför beslut om affiliering (till rektor/dekan) ska innehålla:
• Förslag till beslut
• CV, personuppgifter samt publikationslista
• Beskrivning av området och det planerade samarbetet, nyttan med
affilieringen för verksamheten samt periodens längd.
• Avtal mellan Mittuniversitetet, affilierad professor/forskare och
organisation/företag denne är anställd vid, ska tecknas i enlighet med
framtagen mall för affiliering vid Mittuniversitetet.
• Sekretessförbindelse som gäller för Mittuniversitetet och i enlighet
med framtagen mall ska undertecknas av den som ska affilieras.
Dessförinnan ska den som ska underteckna vara informerad om
sekretessbestämmelsernas innebörd.

4/5

Regler
2021-11-23
Diarienummer: 2021/2593

3.2 Information om affiliering
På medarbetarportalen ska anges att personen är affilierad professor
alternativt affilierad forskare.

4 När affiliering upphör att gälla
• Om och när den affilierades anställning upphör hos den arbetsgivare
som ingår i avtalet, ansvarar den affilierade för att omgående
informera Mittuniversitetet, via berörd institution som i sin tur
meddelar Registrator då informationen ska diarieföras. Berörd
institution ansvarar för att häva avtalet och att eventuellt nytt
affilieringsavtal tas fram där en annan arbetsgivare ingår i avtalet.
• Avtalet kan sägas upp i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om
tre månader. Berörd institution ansvarar för att avsluta konto och
eventuella behörigheter.
• När avtalstiden löper ut ansvarar berörd institution för att avsluta
konto och eventuella behörigheter samt att eventuellt ett nytt
affilieringsavtal tas fram.
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