Kravprofil för prorektor
Karolinska Institutet (KI) söker ny prorektor.
KI är ett medicinskt universitet med uppdrag att bedriva utbildning och forskning av
högsta kvalitet. KI:s vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka
för en bättre hälsa för alla. Förverkligandet av den visionen förutsätter nydanande
forskning, att medicinska landvinningar nyttiggörs i det omgivande samhället och att
samhällets behov av välutbildad personal tillgodoses genom högkvalitativ
utbildning.
KI är en myndighet och rektor är myndighetschef. Prorektor är rektors
ställföreträdare och ska vara aktiv och väl förfaren inom någon av KI:s
kärnverksamheter. Rektor tillsammans med prorektor har ansvaret för att de olika
delarna och uppdragen på KI utvecklas. Uppdraget innefattar att förena akademiskt
ledarskap med de krav som EU, riksdag och regering ställer. KI:s roll och nätverk
sträcker sig långt utanför Sveriges gränser och även internationella
samverkanspartners behov och krav måste ständigt beaktas.
Prorektor ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha hög integritet och kunna vara en förtroendeingivande företrädare för KI
vara en internationellt ledande och respekterad forskare
ha visat prov på ett väl fungerande ledarskap
ha god samarbetsförmåga
ha förmåga att värna den akademiska friheten samt ha förståelse för
universitetets myndighetsroll
ha dokumenterad pedagogisk skicklighet
vara väl förtrogen med det medicinska ämnesområdet
ha god förståelse för hur ett medicinskt universitet samverkar med hälso- och
sjukvården och det omgivande samhället
ha god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Prorektor bör komplettera rektor i sina kunskaper och erfarenheter så att ledningen
har en stark forsknings- och utbildningskompetens. Prorektor ska biträda rektor i
arbetet med att stärka KI:s verksamhet och att implementera Strategi 2030, samt
utveckla den akademiska kulturen vid KI utifrån höga etiska krav och statens och
KI:s värdegrunder. Prorektor ska också kunna arbeta aktivt med internationalisering.

Sid:

KI vill värna mångfald, jämställdhet och allas lika värde inom akademin. Prorektor
måste ställa sig bakom detta, liksom att jobba för ett hållbarhetsperspektiv inom
verksamheten.
Behörig att söka är den som uppfyller kraven för anställning som professor eller
lektor. Bedömning av de sökande kommer att ske utifrån ett helhetsperspektiv.
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