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Prodekan 

Allmänt 

Vid Högskolan ska det finnas en fakultetsnämnd. Fakultetsnämndens ansvar och 
sammansättning framgår av Högskolans arbetsordning och Rektors delegationsordning (dnr 
HS 2016/786), samt av Högskolans kvalitetspolicy (dnr HS 2017/805). Fakultetsnämnden 
leds av en ordförande, dekan, som utses av rektor. Fakultetsnämnden har även en vice 
ordförande, prodekan, som också utses av rektor. Övriga ledamöter utses i enlighet med de 
förskrifter som Högskolans styrelse fastställt för detta ändamål (dnr HS 2016/789). 

Fakultetsnämnden får administrativt stöd från verksamhetsstödets olika funktioner. 

Prodekan ingår i rektors ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppdrag och sammansättning 
framgår av särskilt beslut (dnr HS 2018/178). 

Prodekan ingår även i rektors kvalitetsråd. Kvalitetsrådets uppdrag och sammansättning 
framgår av särskilt beslut (dnr HS 2017/795). 

I uppdraget som prodekan kan dessutom ingå, förutom att bistå dekan i att leda 
fakultetsnämndens verksamhet, uppdrag på högskoleövergripande nivå. 

Ansvar 

Prodekan är vice ordförande för fakultetsnämnden och bistår dekan i ledningen av nämndens 
verksamhet, innefattande planering, genomförande och uppföljning av fakultetsnämndens 
arbete. 

Prodekan ersätter dekan i dekanens frånvaro. 

Uppdraget utförs i nära samverkan med Högskolans övriga ledningsfunktioner, institutioner 
och funktioner inom verksamhetsstödet. 

Arbetsuppgifter 

- Prodekan ingår i rektors ledningsgrupp och rektors kvalitetsråd. 
- Prodekan bistår dekan i att genomföra dekans arbetsuppgifter, och ersätter dekan i 

dennas frånvaro. 
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Prodekan kan på uppdrag av dekan eller fakultetsnämnd ansvara för särskilda frågor 
inom ramen för fakultetsnämndens ansvarsområden. 
Prodekan kan på uppdrag av rektor även ansvara för särskilda högskoleövergripande 
frågor. 
Prodekan kan företräda Högskolan i nationella och internationella sammanhang, 
inom ramen för fakultetsnämndens ansvarsområden. 

Uppdragets omfattning 

Prodekan utses för en period av tre år, med möjlighet t i l l förlängning. Uppdraget kan 
avslutas från båda parter med en uppsägningstid på tre månader. Uppdragen som dekan och 
prodekan ska i normalfallet kombineras med egen tid för forskning om minst 20 %. 
Omfattning på uppdragen kan variera beroende på omständigheter såsom externa 
forsloiingsmedel, omfattning på övriga högskoleövergripande uppdrag och pågående 
utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. 

I övrigt regleras de allmänna villkoren för uppdragen i Villkor för tidsbegränsade chefs- och 
ledaruppdrag vid Högskolan i Skövde (dnr HS 2013/463-43). 

Ikraftträdande 

Uppdragsbeskrivningen träder i kraft 2018-06-29. 

Lars Niklasson 


