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Anställningsprofil för en befattning som adjunkt i interaktionsdesign 

 

Ämnesområde för befattningen 

Industridesign 

 

Behörighetsgrunder 

Behörig att anställas som adjunkt i interaktionsdesign är den som har avlagt examen på lägst 

masternivå inom design och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 

ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt kan visa på pedagogisk skicklighet. 

 

 

Bedömningsgrunder och avvägning mellan grunderna 

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla de grader av skicklighet som utgör 

krav för behörighet av anställning. Vidare ska beaktas graden av annan skicklighet av betydelse med 

hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Därtill 

ska gälla graden av pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet, samt förmågan att utveckla och 

leda verksamhet och personal vid högskolan. Även samverkan med det omgivande samhället och att 

informera om utbildnings- och utvecklingsarbete är en del av bedömningsgrunderna. 

 

Förklaring till bedömningsgrunderna 

Avlagd högskoleexamen ska avse examen på lägst masternivå inom design, med inriktning mot 

interaktionsdesign.  

 

Annan skicklighet av betydelse till de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen avser huvudsakligen 

dokumenterad skicklighet inom området interaktionsdesign såväl konstnärligt som professionellt, en 

tydligt formulerad vision när det gäller den framtida inriktningen av området samt en intention att 

kombinera denna med Designhögskolans kännetecken; att sätta människan i centrum samt att arbeta 

praktiskt och konkret i en designpraktik som knyter and till en skandinavisk användarcentrerad 

designtradition. Graden av konstnärlig och yrkesmässig skicklighet ska bedömas utifrån 

professionsanknutna, konstnärliga eller vetenskapliga arbeten, till exempel designportfolio, 

publikationer, konferensbidrag och utställningar.   

 

Mycket goda kunskaper i engelska, skriftlig och talad, är ett krav. Kunskaper i svenska är 

meriterande. 

 

Pedagogisk skicklighet ska i första hand avse ämnesområdet industridesign med inriktning mot 

interaktionsdesign, och i andra hand avse designområdet generellt. Dokumenterad erfarenhet av 

undervisning inom högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå är meriterande, liksom 

dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. 
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Administrativ skicklighet ska avse förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet och 

förmåga att vägleda studenter inom ämnet. Därtill avses förmåga att skapa samarbeten mellan 

utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskning inom ämnesområdet för befattningen, med 

andra ämnesdiscipliner, med professionsutövare samt med andra aktörer inom designområdet och i 

samhället i övrigt. Sökande bör självständigt kunna organisera, leda och driva projekt, och uppvisa 

god samarbets- och kommunikationsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av samverkan i forskning 

och utbildning är meriterande, liksom förtrogenhet med svensk eller skandinavisk högre 

utbildningsstruktur. 

 

Skicklighet att utveckla och leda verksamhet kan avse verksamhet såväl inom universitet och högskola, 

inklusive pedagogiskt ledarskap (t.ex. programansvar eller studierektorskap) samt verksamhet inom 

professionsområdet interaktionsdesign eller industridesign.  

 

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna 

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av yrkesskicklighet samt konstnärlig skicklighet 

inom designområdet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet, samt 

konstnärlig och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 

arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, samt administrativ skicklighet. Vidare ska beaktas 

graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om design, 

designutbildning, designforskning och utvecklingsarbete. Sist skall beaktas skicklighet att utveckla 

och leda verksamhet och personal vid högskolan.  

 

 

Beslut 

Anställningsprofil enligt ovan fastställs. 

 

På teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämndens vägnar 
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