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Ersättning för de olika arbetsuppgifterna inom pedagogiska
akademins bedömargrupp
Bakgrund
I samband med varje ansökningsomgång till den pedagogiska akademin utses en
bedömargrupp bestående av en liten grupp ETP-utnämnda lärare som lägger
förslag om beslut till utnämning, alternativt beslutar att ansökningar inte föreläggs
fakultetsstyrelsen. Bedömargruppen leds av akademins ordförande som ej är
röstberättigad. Akademins ordförande lämnar förslag om bedömargrupp till
dekanus som har fakultetsstyrelsens uppdrag att fatta beslut. Gruppens
sammansättning och antal ledamöter beslutas utifrån aktuellt antal sökande och
deras ämnesområden, eventuella jävsförhållanden o dyl.
Två fakultetsinterna bedömare för varje ansökan väljs ur bedömargruppen som
kritiska närläsare av portfölj och ansökan, de förbereder och genomför en intervju
med den sökande samt är föredragande i bedömargruppen. En av dem skriver i
samråd med den andre det fakultetsinterna yttrandet. En viss samordning av sättet
att skriva de fakultetsinterna yttrandena erfordras. Tillsvidare bör bedömargruppen
även omfatta en fakultetsextern bedömare. Den fakultetsexterna bedömaren deltar i
samtliga bedömningar men skriver fr.o.m. 2013 inga yttranden. Vid behov kan
även universitetsextern bedömare anlitas. Bedömargruppen sammanträder före,
under och efter själva bedömningsprocessen i erforderligt antal möten.
Ersättning
Fakultetsintern bedömare som tillsammans med en kollega närläser, intervjuar och
skriver utlåtande får 6 klocktimmar/ansökan, två närläsare per ansökan medför 2 x
6 klt.
Fakultetsextern bedömare som närläser och intervjuar får 6 klt/ansökan. Denna
person deltar i bedömargruppens möten samt i andra samordnande insatser.
Universitetsextern bedömare arvoderas enligt gängse normer.
Bedömargruppens fakultetsinterna ledamöter som deltar vid den gemensamma
slutbedömningen får 1 klt/ansökan. Detta gäller även för närläsarna, vilka deltar
som föredragande vid gruppens möten.
För övriga möten inom den pedagogiska akademin utgår ingen särskild ersättning.
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