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Riktlinjer för affiliering vid Högskolan i Skövde 

 

Bakgrund och syfte 

Högskolan i Skövde (Högskolan) ser det som viktigt att öka det vetenskapliga och 

pedagogiska utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat 

genom att Högskolan knyter professorer, biträdande professorer, lektorer och 

forskare från andra lärosäten, företag, organisationer eller myndigheter till sig 

genom affiliering. 

Syftet med affiliering är att knyta externa professorer, biträdande professorer, 

lektorer och forskare till Högskolan med avsikt att utveckla samarbeten inom 

forskningen och utbildningen på ett sätt som gagnar båda parter. 

Affiliering 

För att kunna antas som affilierad krävs att personen uppfyllt kompetenskraven i 

Högskolans Anställningsordning, för motsvarande anställning. Detta gäller för 

persner som affilieras som professorer, biträdande professorer och lektorer. Då 

Högskolan inte har anställningsformen forskare anges här kompetenskraven för att 

bli affilierad forskare. Det krävs att den afillierade har avlagt doktorsexamen eller 

har motsvarande kompetens.  

För att bli affilierad krävs det att den affilierade bedriver egen pågående forskning 

med en tydlig anknytning till eller i samarbete med den forskningsverksamhet som 

bedrivs vid Högskolan. Samarbetet mellan den affilierade och Högskolan kan ske till 

exempel genom deltagande i forskningsprojekt, genom föreläsningar och seminarier 

eller deltagande i konferenser. 

Affiliering är inte en anställningsform utan en anknytning till Högskolan under en 

tidsbegränsad period. Perioden bör i normalfallet omfatta minst ett år och högst tre 

år åt gången, perioden kan sedan förlängas. En affiliering innebär inte ett 

ekonomiskt åtagande för Högskolan utöver eventuella kostnader för arbetsplats, 

utrustning och dylikt som ställs till den affilierades förfogande. Det innebär att 

Högskolan inte betalar ut någon ersättning till den affilierade eller står för kostnader 

i samband med resor. 
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Handläggning 

Prefekt föreslår personer för affiliering. 

Förslaget ska innehålla: 

• Typ av affiliering 

• Personuppgifter, CV, publikationslista och arbetsgivare 

• Förslag på tidsperiod för affilieringen 

• Beskrivning av det planerade samarbetet och affilieringens nytta för 
Högskolan 

• Uppgifter om i vilken utsträckning institutionen avser att ställa arbetsrum 
och resurser med mera till förfogande 

• Utkast till avtal mellan Högskolan och den affilierade enligt bilaga inklusive 
arbetsgivarens godkännande av anknytning till Högskolan i Skövde. 

 

Rektor beslutar om antagning som affilierad efter förslag från prefekt. 

Affilieringen har en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 


