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Former för framtagande av förslag till rektor 
och utseende av prorektor från 2018-01-01 
 
Konsistoriet 
Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom 
beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Vidare 
ska rektors ställföreträdare (prorektor) enligt 2 kap 10 § 
högskoleförordningen utses av konsistoriet. Innan 
konsistoriet lämnar sitt förslag till regeringen ska konsistoriet 
enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen höra lärare, övriga 
anställda och studenter på det sätt konsistoriet har bestämt.  
Vid Uppsala universitet utses en rekryteringsgrupp och en 
hörandeförsamling. Konsistoriet ska under hela processen 
hållas informerat. Såväl kravprofil som hörandet av 
slutkandidater ska föregås av samråd samt förankring med 
konsistoriet. Konsistoriet beslutar om kravprofil. 

Rekryteringsgrupp 
Rekryteringsgruppen har till  uppgift att ta fram förslag på 
rektor och prorektor i öppen konkurrens, hålla samman 
processen, svara för hörande av lärare, övriga anställda och 
studenterna, ta fram förslag på kravprofil, samt överlämna 
förslag på rektor till konsistoriet. Rektor kan föreslås med en 
möjlig mandatperiod om tre till sex år beroende på om 
nuvarande, alternativt ny rektor föreslås.  
 
Rekryteringsgruppen består av två externa ledamöter från 
konsistoriet, tre lärare, två studenter och en företrädare för 
personalorganisationerna. Konsistorieledamöterna utses av 
konsistoriet. Lärarna och företrädaren för 
personalorganisationerna utses av sina respektive 
representanter i hörandeförsamlingen. Ledamöter som utses 
av studenterna utses enligt bestämmelser i 
studentkårsförordningen (2009:769).  
Konsistoriet utser ordförande i rekryteringsgruppen. 
 
Rekryteringsgruppen kan som stöd i processen anlita ett 
professionellt och inom sektorn kunnigt rekryteringsföretag. 
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Hörandeförsamling 
Hörandeförsamlingen ska samråda med och avge 
rekommendationer till rekryteringsgruppen vad avser 
kravprofil och hörandet inför deras förslag till beslut till 
konsistoriet av rektor respektive prorektor.  
Hörandeförsamlingen består av 65 personer (33 lärare, 18 
studenter och 14 ledamöter utsedda av 
personalorganisationerna). För varje ledamot bör en personlig 
suppleant finnas som endast har närvarorätt vid förfall av 
ordinarie ledamot. 
 
De 33 lärarna fördelas enligt följande:  
 
Teologiska fakulteten   1 
Juridiska fakulteten   1 
Historisk-filosofiska fakulteten  3 
Språkvetenskapliga fakulteten  2 
Samhällsvetenskapliga fakulteten  5 
Fakulteten för utbildningsvetenskaper  1 
Medicinska fakulteten   7 
Farmacevtiska fakulteten  1 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten  12 
 
Lärarna utses av de elektorsförsamlingar som har att arbeta 
med val till områdes- och fakultetsnämnder. 
 
Studentrepresentanterna utses av studentkårerna, som själva 
får avgöra fördelningen av de 18 representanterna. Om de 
inte kan enas föreslås en fördelning baserad på antalet 
helårsstudenter samt doktorand heltidsekvivalenter inom 
respektive kårs ansvarsområden.  
 
Fördelningen av de 14 platserna på de tre 
personalorganisationerna får dessa själva avgöra. Om de inte 
kan enas föreslås en fördelning baserad på antalet 
medlemmar. 
 
Hörandeförsamlingen utser inom sig ordförande och vice 
ordförande och beslutar om sina arbetsformer. 
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Tidsplan 
26-27 okt 
Konsistoriet beslutar remittera Remiss PM Former för 
framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 
2018-01-01 internt till sedvanliga remissinstanser. 
 
14 dec 
Konsistoriet beslutar om Former för framtagande av förslag 
till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. 
 
2017 
Jan 
Ledamöterna i hörandeförsamlingen har ett konstituerande 
möte. Representanter i rekryteringsgruppen utses.  
 
Jan 
Förslag på kravprofil utarbetas.  
 
Feb 
Samråd med konsistoriet om kravprofil.  
Remiss på kravprofil till hörandeförsamlingen. 
Beslut om former för utseende av prorektor. 
 
Mars   
Hörandeförsamlingen avlämnar sin rekommendation till 
rekryteringsgruppen avseende kravprofil. Efter förslag från 
rekryteringsgruppen beslutar konsistoriet om kravprofil och 
uppdrar åt rekryteringsgruppen att gå vidare i processen. 
Extra konsistoriesammanträde. 
 
Maj/Juni 
Rekryteringsgruppen informerar samt samråder med 
konsistoriet om kandidater. 
 
September  
Konsistoriet bereds möjlighet att träffa kandidater. 
Rekryteringsgruppen presenterar sitt förslag till kandidater 
till hörandeförsamlingen.  
 
Kandidater blir offentliga i samband med hörandet.  
Hörandeförsamlingen avlämnar sin rekommendation till 
rekryteringsgruppen. 
 
Okt  
Extra konsistoriesammanträde. 
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Rekryteringsgruppen presenterar ett samlat förslag utifrån 
samrådet med hörandeförsamlingen. Konsistoriet beslutar om 
förslag till regeringen. Processen för utseende av prorektor 
startar i rekryteringsgruppen.  
 
Okt/nov  
Hörande av prorektorskandidater. 
 
Nov/dec  
Regeringen utser rektor. 
 
12 december 
Konsistoriet utser prorektor. 
 
Konsistoriet hålls löpande informerat av sina representanter i 
rekryteringsgruppen.  
 
 
Tidsplanen är preliminär och kommer att behöva justeras vid 
behov. Extra sammanträden med konsistoriet kommer att äga 
rum efter behov. 
 
 
Uppdaterad information om rektorsprocessen finns på  
universitetets hemsida, www.uu.se. 

 
Föreskrifter 

Högskolelagen 2 kap 
3 § För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen 
ska varje högskola ha en rektor. 

Högskoleförordningen 2 kap 
Rektor 
8 § Rektor ska anställas genom beslut av regeringen för högst 
sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen 
får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. 
 
Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den höra lärarna, 
övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen 
bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, ska styrelsen så 
långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. 
Styrelsen ska för regeringen redovisa hur 
jämställdhetsaspekten har beaktats. 
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10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors 
ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren 
ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor 
bestämmer. Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. 
 
11 § Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är 
den som uppfyller behörighetskraven för anställning som 
professor eller lektor. 

 

Arbetsordning för Uppsala universitet  
(UFV 2015/1342) 
4 kap  
3 § Konsistoriet beslutar också: 
 
12. om föreskrifter för formerna för framtagande av förslag 
om rektor och för att utse prorektor, 
13. om förslag till anställning som rektor, (HF 2kap 8§) 
14. om att utse prorektor efter hörande av lärare, övriga 
anställda och studenter på det sätt som konsistoriet beslutar 
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