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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
KANSLIET FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 

 

 

Intresseförfrågan avseende uppdrag som 

utbildningsledare med bland annat ansvar för 

övergripande kvalitetsfrågor vid Kansliet för 

Utbildningsvetenskap 

 
Uppdraget är ett vikariat då befintlig utbildningsledare Anna Johnsson Harrie under 

2021 har uppdraget som vicedekan inom området Utbildningsvetenskap. Vikariatet 

pågår året ut, men möjlighet till förlängning kan komma i fråga. 

Du som är intresserad – mejla din intresseanmälan med personligt brev och CV till 

kanslichef Catharina.Magnusson@LiU.se senast 2021-05-19.  

 

 

 

Uppdraget 

Du kommer att ansvara för att hålla ihop organisation för kvalitetssäkring och styrning 

av program och fristående kurser inom Utbildningsvetenskap, vilket inkluderar fortsatt 

införande av framtagen kvalitetssäkringsprocess. Du kommer att på övergripande nivå 

samordna Utbildningsvetenskaps kvalitetsutvärderingar, vilket bland annat innebär att 

planera och strukturera vilka kurser och program som ska kvalitetssäkras, när 

handlingsplaner ska tas fram och när de ska följas upp. Du kommer att hålla ihop 

processerna, vara ett bedömningsstöd till dekanatet och vara ett stöd till 

programansvariga utbildningsledare och ansvariga för fristående kurser vid skrivande av 

handlingsplaner. I uppdraget ingår också att delta i olika LiU interna forum för 

kvalitetssäkring, till exempel Hypergene kvalitetssäkringsgrupp. 

Utbildningsvetenskap har under de senaste åren startat utbildning till förskollärare och 

grundlärare med inriktning fritidshem i decentraliserad form via ett antal lärcentra. I 

samband med detta har det växt fram ett behov av en koordinerande roll för hantering 

och uppföljning av avtal och samarbete mellan området Utbildningsvetenskap, 

respektive lärcentra och vid behov berörda institutioner. I ditt uppdrag ingår att införa 

och ha denna koordinerande roll.  

I ditt uppdrag som utbildningsledare kan du också komma att ansvara för olika former 

av utredningar och analyser via nationella uppdrag, uppdrag från LiU eller från området 

Utbildningsvetenskap/KfU. 

I uppdraget som utbildningsledare ingår alltid att tillse att beslut som fattas inte strider 

mot lagar och förordningar och att de harmoniserar med områdets och universitetets 

policys, vision och strategier.  
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Din framtida arbetsplats 

Du kommer att jobba nära kanslichef, dekanat, samordnande programansvarig 

utbildningsledare samt övriga programansvariga utbildningsledare och medarbetare vid 

kansliet. Arbetet karaktäriseras av hög transparens, initiativkraft, kvalitet och en effektiv 

handläggning. En god sammanhållning och samarbete är viktiga grundstenar i detta. Det 

finns mycket stort utrymme att bidra med idéer och initiativ. 

Dina kvalifikationer 

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen. Krav för uppdraget är dokumenterad 

skicklighet av planering, utveckling och genomförande av utbildning på grund- 

avancerad nivå inom högskolesektorn, företrädelsevis inom det 

utbildningsvetenskapliga området. Dokumenterad skicklighet från arbete med 

utveckling och administration av högskoleutbildning inom utbildningsvetenskap är ett 

krav för anställningen. Stor kunskap om Utbildningsvetenskaps program inom LiU är 

meriterande. 

Arbetet ställer höga krav på initiativkraft, lyhördhet, kreativitet, noggrannhet samt 

analytisk förmåga. Praktisk erfarenhet av att driva större utredningar och 

utvecklingsarbete är ett krav. Du behöver ha en mycket god förmåga att kommunicera 

och samarbeta och dokumenterad skicklighet att uttrycka sig såväl muntligt som 

skriftligt på engelska och svenska är ett krav. 

Placering 

KfUs lokaler i D-huset på Campus Valla alternativt i KfUs lokaler i Täppan på Campus 

Norrköping. 

 

Anställningsform  

Delad anställning – LiU internt avtal mellan uppdragstagare, närmaste chef och 

kanslichef.  

 

Omfattning  

75%, men storleken på uppdraget kan diskuteras.  

 

Tillträde 

Det är viktigt att du kan påbörja uppdraget senast direkt efter semestern i augusti och 

uppdraget pågår året ut till 211231. Förlängning av uppdraget kan komma i fråga.  

 

Övrigt 

Valet av person för uppdraget som utbildningsledare går inte att överklaga. 

 

För frågor kontakta 

Catharina Magnusson, kanslichef KfU 

Håkan Löfgren, dekan Utbildningsvetenskap 

Anna Johnsson Harrie, Utbildningsledare och vicedekan KfU/Utbildningsvetenskap 

 

 

 


