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Nu formeras universitetets profilområden
Nu sätter Lunds universitet igång med att identifiera profilområden. Målsättningen
är att hitta fem riktigt starka områden där forskning, utbildning och samverkan
ingår. Universitetsledningen ser stora möjligheter att få del av regeringens
planerade satsning på profilområden på sammanlagt 500 miljoner kronor. Dels har
universitetet erfarenhet av att skapa starka forskningsmiljöer sedan tidigare, dels
kan vi använda lärdomarna i forskningsutvärderingen RQ20. Universitetets
potential, bredd och samarbeten blir genomlysta i den plan som vi lägger framåt
och vi ser också stora möjligheter för profilområden att knyta externa bidrag till
sig. Deadline för intresseanmälan är den 15 mars 2022. Vi ser fram emot
kommande process inför ansökan!
Välkommen att delta i ett första informationsmöte den 12 november klockan 12.0013.00. Du kan anmäla dig till mötet här.
Med vänlig hälsning
Erik Renström, rektor
Per Mickwitz, vicerektor för forskning, campusutveckling och hållbarhet

Bilaga. Vanliga frågor om profilområdena besvarade av Lunds universitets
ledning.
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Bilaga. Frågor om profilområden besvarade av Lunds
universitets ledning
Varför arbetar universitetet med profilering nu?
Från och med 2024 planerar regeringen att fördela en del av basanslaget till
forskning för s.k. profilområden. Vetenskapsrådet och de andra stora
forskningsfinansiärerna har lämnat ett förslag på hur detta kan gå till. Det förslaget
bygger på att varje universitet lämnar in en ansökan som sedan bedöms utifrån
specificerade kriterier.
Internt ser vi också att det finns goda skäl att se hur vi ännu bättre kan utnyttja
universitetets bredd och styrkor. Både kvalitetsutvärderingen av forskning (RQ20)
och Vetenskapsrådets Forskningsbarometern 2021 som nyligen kom visar att
Lunds universitet kan bli ännu bättre på att utnyttja den unika bredd och de styrkor
som finns här. I det kommande arbetet med att ta fram profilområden ser vi goda
möjligheter att också hitta nya samarbeten som vi kan dra nytta av för lång tid
framöver.
Universitetsledningen är dock inte enbart positiv till regeringens planer på
profilområden. Vi menar att viss profilering förvisso kan öka forskningens kvalitet
och genomslag men det största problemet är att regeringen vill styra profileringen
via resursfördelningen. Trots denna principiella skepsis, tror vi att Lunds
universitet i praktiken kan komma väl ut i den fördelning som föreslås. Vi tror
också att flera synergieffekter kan uppstå i och under arbetet med profilering. Det
finns därför all anledning att lägga mycket kraft på att ansöka om profilområden.
Vad är universitetets mål med profilering?
När vi nu inleder arbetet kring profilering vill vi främst se hur universitetets
forskning kan stärkas genom att utnyttja universitetets potential och bredd ännu
bättre. Utgångspunkten för profilområdena är forskning men målet är att kompletta
profilområden formeras under kommande process. Det ska vara sammanflätade
kunskapsmiljöer med forskning, utbildning och samverkan.
Med den plan som vi har lagt och den process som nu startar kan vi stå väl rustade
när det väl blir aktuellt att lämna in en ansökan om profilering. Enligt nuvarande
uppgifter kan det tänkas ske i oktober 2022. Utifrån det förslag som
forskningsfinansiärerna har lämnat utgår vi från att vi ska göra en samlad ansökan
som omfattar fem profilområden. Det är universitetet som står som sökande.
Hur ser tidtabellen ut?
Lunds universitet inleder arbetet med profilering nu. Målet är att vi ska vara klara
att lämna in en ansökan i oktober 2022. Universitetets formella beslut om process
och kriterier kommer att fattas i mitten av november. Innan dess hålls ett
informationsmöte den 12 november och de synpunkter och tankar som lyfts där
kommer att beaktas innan rektors beslut så vi ser gärna stort deltagande vid detta
möte.
Enligt plan är deadline för intresseanmälan den 15 mars 2022. Beslut om vilka
profilområden som ska ingå i Lunds universitets ansökan fattas av rektor den 5 maj
2022. En mer detaljerad tidplan kommer att fastställas i en hanteringsordning
(skickas ut senare i november). Tidplanen kan ändras när mer information om den
nationella tidplanen kommer.
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Vilken typ av profilområden eftersträvar vi?
Profilområdena vid Lunds universitet ska dels uppfylla de målsättningar och
kriterier som forskningsfinansiärerna har föreslagit, dels ta tillvara universitetets
styrkor. Områdenas ambitioner ska ligga i linje med fakulteternas och hela
universitetets ambitioner.
Områdena ska vara kompletta kunskapsmiljöer med forskning, utbildning och
samverkan. De ska bygga på stark forskning och involvera ett flertal starka
forskare. Profilområdena ska vara dynamiska och innovativa och ska inte enbart
arbeta vidare med det som redan görs.
Att göra något nytt och kunna ange förutsättningarna och ambitionerna för detta är
centralt. Därutöver ska profilområdena kunna visa på samverkan med övriga
samhället och de tänkta effekterna av denna samverkan. Det är också viktigt att
visa hur forskningen sammanflätats med utbildningen. Vi förväntar oss innovativa
förslag på samverkan och nya tankar på sammanflätning mellan forskning och
utbildning.
Ett tänkt exempel på ett profilområde skulle kunna bestå av:
Cirka 20 forskare som skulle kunna få runt 10 miljoner kronor i profileringsbidrag
per år och därutöver lika mycket i samfinansiering. Med dessa nya resurser borde
profilområdet kunna attrahera betydande externa bidrag. Räknat med
genomsnittliga siffror för universitetet skulle dessa externa bidrag kunna uppgå till
30-40 miljoner. För ett tänkt profilområde skulle detta ge en total årlig budget på
mellan 50 och 60 miljoner kronor. De nya medlen kan bland annat användas för
nyrekrytering.
Hur ser Lunds universitets process ut?
Processen för att identifiera profilområden kommer att vara öppen och transparent.
Alla som vill kan göra en intresseanmälan, men vi uppmanar alla att noga fundera
på målsättningar, förutsättningar och kriterier för profilområden innan
intresseanmälan lämnas in. Den 12 november hålls ett informationsmöte (på
engelska) som är öppet för alla vid Lunds universitet. Mötet filmas och publiceras
efteråt. Därefter kommer information om processen att publiceras på
forskningsnämndens hemsida (här på svenska och här på engelska ), inklusive ett
dokument med vanliga frågor och svar, vilket uppdateras när nya frågor
tillkommer.
Flera öppna och tematiska diskussionsforum under ledning av KIA-konsult
kommer att ordnas för att stimulera arbetet med intresseanmälningar. Därutöver
kommer diskussionsforum att ordnas av bland annat AI Lund och
Hållbarhetsforum. De intresseanmälningar som eventuellt tas fram via dessa forum
har dock inte förtur senare i processen.
När intresseanmälningarna har kommit in diskuterar universitetsledningen dessa
tillsammans med dekanerna. Lovande profilområden kommer att intervjuas av en
panel med både interna och externa medlemmar. Till slut kommer de fem
profilområden som bedöms vara de mest lovande kompletta miljöerna och som
uppfyller de kriterier och mål som finns att bli de som ingår i universitetets
samlade ansökan.
Ambitionen med universitetets process är större än att bara identifiera fem
profilområden. Tanken är att processen ska öka kunskapen om verksamheten
mellan fakulteterna och synliggöra styrkorna i verksamheten och på så sätt bidra
till att stimulera diskussionen om ny, banbrytande forskning.

