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Tidplan för rekrytering av rektor och prorektor då nuvarande rektor lämnar uppdraget 

2019 

September Universitetsstyrelsen (US) respektive universitetskollegiet (UK) utser ledamöter 
i rekryteringsgruppen 

Oktober-november Rekryteringsgruppen beslutar om rekryteringsstrategi samt arbetar med att ta 
fram kravprofil för rektor, inklusive hörande i UK. 

December US fastställer kravprofil 

2020 

Januari - februari Ledigkungörande och eventuell annonsering 

Februari-april Arbete med urval och intervjuer  

Maj Kandidat/kandidater presenteras för UK 

Juni Rekryteringsgruppen lämnar ett eller flera förslag till rektor till styrelsen 
Rekryteringsgruppen tar fram kravprofil för prorektor, inkl hörande av UK. 

Juni Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor. 
Styrelsen fastställer kravprofil för prorektor. 

Augusti  Regeringen utser ny rektor fr o m 1 januari 2021.  
Ledigkungörande och eventuell annonsering av uppdrag som prorektor 

September-oktober Arbete med urval och intervjuer 

November Kandidat/kandidater presenteras för UK 
Rekryteringsgruppen lämnar ett eller flera förslag till prorektor till styrelsen 

December Styrelsen utser prorektor 

Förändringar i tidplanen kan vid behov göras av rekryteringsgruppen. 

Tidplan fastställd av universitetsstyrelsen 2018-10-26
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