
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund Telefon 046-222 03 23 E-post erica.appelros@teol.lu.se  Webbadress  www.teol.lu.se 

 

Centrum för  teo log i  och re l ig ionsvetenskap 

Er ica Appel ros  

 
 
 
 
 
 
 

Angående fakultetsföreläsningar 
 
Begreppet fakultetsföreläsning skiljs från begreppet gästföreläsning. En fakultets-
föreläsning ska beslutas av institutionsstyrelsen (oavsett finansieringsform) och ska 
vara av högt vetenskapligt värde samt helst beröra minst två forskningsämnen. En 
gästföreläsning kan vara en föreläsning anordnad av ett forskarseminarium, ett 
ämne el dyl. 
 
Fakultetsföreläsningar ska planeras i god tid så att de kan läggas in i institutionens 
kalendarium och annonsering, samt där så önskas planeras in i seminariescheman 
och kursscheman. En fakultetsföreläsning ska vara något av en ”händelse” inom 
CTR och beröra många doktorander, lärare m fl. Gästen ska kunna engageras för 
seminarier och handledning; tillfälle till samtal bör ges. 
 
Förslag till fakultetsföreläsningar för kommande läsår ställs till CTRs styrelse till 
dess marssammanträde. Förslag med motivering lämnas till styrelsens sekreterare 
senast två veckor innan sammanträdet. Styrelsen fattar beslut efter yttrande av 
dekanus för teologiska fakulteten, som också beviljas närvaro- och yttranderätt vid 
sammanträdet. Fakultetsföreläsningarnas antal bör begränsas till maximalt två per 
termin. Vid planeringen bör hänsyn tas till hedersdoktorernas föreläsningar sista 
veckan i maj. 
 
CTR bekostar resan till och från Lund, logi, arvode om sammanlagt 5 000 kr för 
två föreläsningstimmar samt en fakultetslunch för max 5 personer endast i de fall 
Oscar och Signe Krooks stiftelse inte kan stå för kostnaderna. Förslagsställarna bör 
därför insända en ansökan till Samrådsgruppen så snart som möjligt efter beslut om 
fakultetsföreläsning. Dekanus inbjuder till och fungerar som värd för fakultets-
lunchen. 
 
Eventuella arvoden för seminarier eller undervisning och kostnader för post-
seminarier bekostas med medel avsatta åt forskarseminarierna, respektive medel 
avsatta åt extra insatser i grundutbildningen, efter ansökan till och beslut av 
biträdande prefekt respektive studierektor. 
 
Förslagsställarna ansvarar för kontakter med gästen, bokning av resa, logi och 
föreläsningslokal, kvällens mottagning och annonsering. 
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