
 

MEDFARM 2022/107 
 

Inbjudan att ansöka om antagning som excellent 
lärare vid vetenskapsområdet för medicin och 
farmaci 
Områdesnämnden för medicin och farmaci vid Uppsala 
universitet bjuder in lärare vid vetenskapsområdet att ansöka om 
att antas som excellenta lärare. 

Excellent lärare 
Antagningen sker i enlighet med Riktlinjer för antagning av excellent lärare 
(MEDFARM 2012/1254). 
 
Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå 
av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på 
liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen. En excellent lärare 
är inte bara en skicklig, kunnig och omtyckt lärare i undervisningssituationen 
utan också en pedagogiska ledare med ett reflekterande förhållningssätt 
rörande undervisning och didaktik. Den engelska benämningen är Excellent 
Teacher. 
 
När en universitetsanställd lärare antagits som excellent lärare höjs månads-
lönen med ett belopp motsvarande höjningen för docentantagningen. När 
lärare med anställning hos annan huvudman antas som excellent lärare 
rekommenderar vetenskapsområdet att ersättning utgår i likvärdig om-
fattning som för universitetsanställd lärare. 

Behörig att söka 
Tillsvidareanställd forskande lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor 
eller professor) vid Uppsala universitet kan antas som excellent lärare. 
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan också anta en person som 
är anställd av region Uppsala eller annan huvudman som i hög grad är aktiv 
inom undervisning och forskning vid vetenskapsområdet. 
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Ansökan 
Ansökan görs digitalt via formulär i Kurt 
(https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/43172). Till ansökan ska följande 
uppgifter lämnas: 

− En redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) 
över hur den sökande uppfyller kriterierna för antagning till 
excellent lärare. Notera att denna redogörelse bör vara en reflektion 
över hur ditt arbete uppfyller kriterierna. 

− En fullständig merit- och tjänsteförteckning inklusive vetenskaplig 
produktion, pedagogisk meritportfölj och samverkansportfölj enligt 
Meritportföljer (MEDFARM 2018/277). Notera att merit- och 
tjänsteförteckningen normalt sett är en lista över alla meriter och 
tjänster, medan portföljerna är mer beskrivande (för detaljer se 
anvisningarna i Mertiportföljer). 

− Intyg från pedagogisk ledare exempelvis studierektor, program-
samordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande, som 
styrker den sökandes pedagogiska gärning. 

− Intyg från prefekt och/eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för 
ansökan. 

− Relevanta bilagor av betydelse för ansökan. 
 
Endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas. Inga original av 
publiceringar eller andra dokument ska bifogas ansökan, men ska kunna 
uppvisas vid förfrågan. 

Bedömning av ansökan 
Ansökningarna behandlas av bedömargruppen för antagning av excellenta 
lärare.  
 
Dessutom ska sakkunniga lämna ett utlåtande med en bedömning om den 
sökande uppfyller kriterierna för excellent lärare eller inte. De ska inte lämna 
en rekommendation om huruvida den sökande ska antas som excellent lärare 
eller inte. 
 
Bedömargruppen lämnar en rekommendation till beslut om antagning av 
excellent lärare till områdesnämnden som fattar beslut om en sökande ska 
antas som excellent lärare eller inte. 
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Kriterier för antagning som excellent lärare 
För att avgöra om den sökande når upp till en högre nivå av pedagogisk 
skicklighet som tydligt skiljer sig från grundnivå ska sakkunniga, bedömar-
grupp och områdesnämnd samlat utifrån underlagen bedöma om den 
sökande uppfyller kriterierna under nedanstående rubriker: 

− Undervisningsskicklighet 
− Pedagogiskt utvecklingsarbete 
− Vetenskapligt förhållningssätt. Notera att detta inte bara handlar om 

det egna forskningsfältet utan också andra forskningsfält samt 
pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. 

− Pedagogiskt ledarskap 
− Kvalitetsarbete 
− Omvärldsperspektiv 

 
Utförligare information om vad som ryms under respektive kriterium finns i 
Riktlinjer för antagning av excellent lärare (MEDFARM 2012/1254). 

Sista ansökningsdag 
Sista dag för inlämning av ansökan är 28 februari 2022 kl 23.59. 

Kontakt 
Vid eventuella frågor kontakta Jenny Carlsson (jenny.carlsson@uu.se) vid 
enheten för ledningsstöd. 
 
 

 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=825682
mailto:jenny.carlsson@uu.se

	Inbjudan att ansöka om antagning som excellent lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
	Excellent lärare
	Behörig att söka
	Ansökan
	Bedömning av ansökan
	Kriterier för antagning som excellent lärare
	Sista ansökningsdag
	Kontakt


