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Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår,
förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas
som ett av världens hundra bästa. Vi tar oss an komplexa problem och globala
utmaningar och verkar för att kunskapen och innovationerna kommer samhället
tillgodo. Vi utbildar och forskar inom humaniora, teologi, teknik, naturvetenskap,
juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, konst, musik och teater. Våra 47.000
studenter och 6.800 anställda verkar i Lund, Helsingborg och Malmö.
Omsättningen är cirka 6,5 miljarder, varav två tredjedelar inom forskning och en
tredjedel inom utbildning.
Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor
i japanska med placering tillsvidare vid Språk- och litteraturcentrum.
Ref nr: 550
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Upplysningar om anställningens innehåll: biträdande prefekt Sara Håkansson
(046-222 4933; sara.hakansson@englund.lu.se).
Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt
(046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk,
språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL-centrum erbjuder ett stort antal
fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå
och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar
SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl
nationell som internationell synlighet. SOL-centrum leds av en styrelse där prefekten är
ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL
har cirka 250 anställda och cirka 3000 studenter, varav cirka 100 är forskarstuderande.
På SOL-centrum kan man studera japanska upp till avancerad nivå (på masternivå
inom ramen för Masterprogrammet i språk/språkvetenskap). Tillströmningen av
studenter har under de senaste tio åren varit mycket god, med ett högt söktryck
framförallt till nybörjarkurserna och i år studerar ett tjugotal studenter på
kandidatnivån. Ämnet japanska samarbetar med Lunds Tekniska Högskola (LTH)
och erbjuder särskilda kurser som kan läsas av alla studenter vid LTH.
I tjänstgöringen ingår språkfärdighetsinriktade och teoretiska undervisningsmoment på
grund- och avancerad nivå, kursutvecklingsarbete och kursansvar. Handledning av uppsatser
med inriktning mot japansk språkvetenskap såväl som språkpedagogik kan också ingå i
anställningen. Administrativa uppgifter kan eventuellt tillkomma. Innehavaren förväntas
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också bedriva forskning och delta i seminarier. Forskningsskyldigheten utgör 20 % för den
som har doktorsexamen och 25 % för den som har docentkompetens.
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de
arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
• visat pedagogisk skicklighet samt
• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt
inhämtat motsvarande kunskaper.
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk,
administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens
ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för
att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå
som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda
pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt
förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
Anställningen förutsätter att innehavaren har japanska som modersmål eller förvärvat
motsvarande kunskaper i språket. Dokumenterad kompetens av andraspråksinlärning är
särskilt meriterande.
Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavaren förväntas
kunna undervisa på svenska inom två år.
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av
den vetenskapliga skickligheten.
Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på
http://www.ht.lu.se/lediga eller rekvireras hos Marina Rochester (046-222 7221;
marina.rochester@kansliht.lu.se). Den ska ställas till Rektor och vara inkommen till:
Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, senast fredagen den
7 februari 2014. Referensnummer ska anges i ansökan.
Vid ansökningstidens utgång ska samtliga åberopade handlingar (obs! ej skrifter) ha
inkommit i tre exemplar. Insända kopierade handlingar ska vara vidimerade av två personer
med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Observera att publikationerna
som åberopas för ansökan i publikationsförteckningen ska vara försedda med ISBNrespektive ISSN-nummer.
Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas
därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning.
Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi
välkomnar alla behöriga sökande.
I tjänsten
Marina Rochester

