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Rekryteringsgruppen Universitetsstyrelsen 

Kravprofil rektor Göteborgs universitet 
Bakgrund 

Mandatperioden för rektor Eva Wiberg upphör den 30 juni 2023. Universitetsstyrelsen har 
uppgiften att föreslå rektor för ny mandatperiod. 

Den 21 mars beslutade universitetsstyrelsen om att inleda en fullständig rekryteringsprocess i 
öppen konkurrens samt att tillsätta en rekryteringsgrupp. 

Enligt den beredningsprocess och tidsplan universitetsstyrelsen beslutade om den 28 april har 
r- 

rekryteringsgruppen haft i uppgift att ta fram förslag på kravprofil till universitetsstyrelsens 
sammanträde den 15 juni. 

Utarbetande av kravprofil 

Universitetsstyrelsen hade en inledande diskussion om fokusområden och kvalifikationer för 
rektor för kommande mandatperiod vid sitt sammanträde den 28 april. Med utgångspunkt i 
bland annat denna diskussion har rekryteringsgruppen utarbetat föreliggande förslag till 
kravprofil. Rekryteringsgruppens ordförande presenterade huvuddragen i kravprofilen för 
dekaner och prefekter vid rektors strategimöte den 3 maj. 

Förslag till beslut 

Universitetsstyrelsen beslutar 

att fastställa kravprofil enligt föreliggande förslag. 

Universitetsledningens stab 
Universitetsplatsen 1, Box 100, 405 30 Göteborg 

031 786 00 00 

www.gu.se 
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Kravprofil rektor Göteborgs universitet 
Göteborgs universitets vision Ett universitet {ör världen uttrycker universitetets 
strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och 
bidrar till en hållbar värld. 

Med visionen som utgångspunkt söker universitetet en rektor som ska leda arbetet med 
att utveckla och ytterligare stärka internationellt framstående utbildning och forskning, 
stärka universitetets relevans som samhällsaktör och samarbetspartner samt utveckla 
universitetet som en sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö. 

Utöver det mer övergripande arbetet med att implementera visionen är strategisk 
rekrytering och andra frågor som rör kompetensförsörjning en prioriterad uppgift 
under kommande mandatperiod. Rektor förväntas också bidra till att ytterligare 
utveckla arbetet kring hållbar utveckling, digitalisering och strategisk lokalförsörjning 
samt driva ökad samverkan med aktörer inom samhälle och näringsliv. 

Kvalifikationer 

Universitet söker en rektor som är: 

• internationellt erkänd professor med gedigen erfarenhet av att bedriva, leda och 
utveckla högre utbildning och forskning av hög kvalitet, 

• en erfaren chef med vana att agera i rollen som arbetsgivare, 
• förtrogen med det nationella högskolesystemet, 
• erfaren att arbeta i gränssnittet mellan akademi, samhälle och näringsliv, gärna 

i ett internationellt perspektiv, 
• engagerad i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället. 

Universitetets rektor ska: 

• ha integritet och vara en starkt och profilerad företrädare för universitetet i 
relation till externa aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, 

• ha god förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer såväl inom 
universitetet som med externa aktörer, 

• värna kollegiala processer, akademisk frihet samt medarbetar- och 
studentinflytande, 



• ha utvecklad förmåga att förena ett akademiskt ledarskap med rollen som 
myndighetschef, 

• arbeta för ett sammanhållet universitet genom ett tydligt och inspirerande 
ledarskap, 

• skapa förutsättningar för en hållbar och attraktiv studie- och arbetsmiljö för 
studenter och medarbetare, där jämställdhet och likabehandling utgör 
grundläggande villkor, 

• ha kapacitet att driva internt kvalitets- och utvecklingsarbete med förmåga att 
fatta och genomföra beslut i en akademisk miljö, 

• vara omdömesgill, strukturerad och uthållig, 
• ha god kommunikativ förmåga och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska 

(skandinaviska) och engelska. 
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