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Rektor 

FÖRESKRIFTER 

Diarienummer  
STYR 2022/2298 

Datum 2022-12-01 

Lunds universitets föreskrifter för 
styrelse för profilering 
(Fastställda av rektor 2022-12-01) 

Lunds universitet fastställer följande föreskrifter med stöd av 2 kap 5§ 
högskolelagen (1992:1434).   

Profilering och profilområden  
Excellens och forskningsgenombrott förutsätter inom vissa områden 
ytterligare kraftsamling för att uppnå dynamiska och kompletta 
miljöer med forskning, utbildning och samverkan. Lunds universitet 
har därför inrättat profilområden genom en urvals- och 
granskningsprocess baserad på gemensamma kriterier för vad som 
utgör ett profilområde. 

Profilområdena utnyttjar universitetets bredd och består av personal 
från olika fakulteter. Personalen har ett gemensamt transdisciplinärt 
och tvärvetenskapligt intresse. De profilområden som har inrättats 
2022 utgör grunden för profilering av Lunds universitet. Dessa kan 
komma att kompletteras med ytterligare områden. 

Syfte, uppdrag och mål 
För att Lunds universitets profilering ska bidra till excellens inom 
forskning, utbildning och samverkan förutsätts att det sker en 
samordning av profilområdenas satsningar med verksamhetens 
utveckling på fakulteter och institutioner.  
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Lunds universitets styrelse för profilering har som syfte att stödja, 
utveckla och koordinera satsningarna på profilering inom 
profilområdena, fakulteterna och institutionerna.  

Styrelsen för profilering har ett övergripande ansvar för Lunds 
universitets profilering. Styrelsen fastställer årligen budget och 
verksamhetsplan för varje profilområde utgående från de förslag som 
respektive profilområde har lämnat. Styrelsen ska informera sig om 
profilområdenas verksamhet genom de årliga rapporterna och vid 
behov diskutera profilområdets utveckling med dess representanter. 
Styrelsen kan fatta beslut om allmänna riktlinjer för profilområdena 
vid Lunds universitet. 

Styrelsen för profilering kan komma med förslag till rektor om vidare 
utveckling av profilering vid Lunds universitet och komplettering med 
ytterligare profilområden. Rektor kan ge styrelsen uppdrag kopplade 
till process och urval av ytterligare profilområden. Styrelsen ska 
föreslå för rektor när utvärdering av profilområdena ska initieras samt 
hur utvärderingen ska utformas.   

Styrelsen ska verka för att Lunds universitets profilering bidrar till att 
profilområdena utvecklas till världsledande, kompletta 
kunskapsmiljöer av högsta internationella kvalitet. Målet är att genom 
profilering höja Lunds universitets kvalitet i forskning, utbildning och 
samverkan. Profileringen ska också stärka Lunds universitets 
synlighet och anseende.  

Styrelsens sammansättning 
Ordförande för styrelsen för profilering är vicerektor med ansvar för 
forskning eller i annat fall den som rektor utser. Styrelsen ska bestå av 
en ledamot från varje fakultet och ledamoten ska vara dekanen. 
Styrelsen ska vidare bestå av två studentrepresentanter som utses i den 
ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen.  
Personliga suppleanter för dekan ska vara en av fakultetens pro- eller 
vicedekaner. Beslut om personlig suppleant utses av dekan för 
respektive fakultet. 
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Styrelsens arbete stöds administrativt av avdelning Forskningsservice.   

Ändring av föreskrifter 
Ändringar av dessa föreskrifter fastställs av rektor. 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2023-01-01 och gäller till och med 
2030-12-31.  
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