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EnkgtArbetsordningforLunds universitet (2011-11-11, dnr LS 2010/625) ska en institution
"ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen beslutar, har ett
samlat ansvar for utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete".
Institutionsstyrelsen ska
besluta om riktlinjer for institutionens verksamhet och resursanvandning
folja upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna
anvands effektivt
besluta i fragor som overlamnats till styrelsen.
Vilka fragor som overlamnats till institutionsstyrelsen att besluta om framgar av Arbets- och
delegationsordning for Humanistiska och teologiska fakulteterna (Dnr HT 2012/33 A 10.
Alia beslut som fattas pa delegation rapporteras till institutionsstyrelsen. Ovriga arenden
behandlas plenart av institutionsstyrelsen.
Vid CTR finns fyra amnesrad, vilkas sammansattning och uppgifter beskrivs i sarskild
instruktion.
Arenden i institutionsstyrelsen bereds av beredningskommitteer. Preliminar kallelse sands tva
veckor fore sammantradet och foredragningslista med ev tillaggsarenden samt underlag, skickas
ut ca en vecka fore sammantradet.
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Prefekten
leder institutionsstyrelsen och dess olika verksamheter
fattar beslut i enskilda arenden av bradskande karaktar
fattar de beslut som behovs for att den lopande verksamheten skall fungera
ar arbetsledare for personalen och fordelar arbetsuppgifterna mellan personalen
har utvecklingssamtal med anstallda (utom for doktorander, se Bitr prefekt nedan)
tillstyrker tjanstledigheter och beviljar semestrar for arbetstagarna
forordnar tidsbegransade anstallningar
rekryterar TA-personal
ansvarar for den ekonomiska forvaltningen for institutionen inom budgetens ramar
har ansvar for arbetsmiljon
representerar CTR gentemot hyresvarden
undertecknar de individuella studieplanerna, tillsammans med prodekanen for
forskarutbildningen, handledare och doktorand
ansvarar for insamlandet av forskningsredovisning
tecknar kontrakt for avtal om uppdragsutbildning samt externa forskningsavtal

Stallfdretrddande

prefekt

beslutar i fragor om fordelning av lokaler till verksamheter och personer
har ansvar for arbetsmiljo (pa delegation fran prefekten)
representerar CTR gentemot hyresvarden (pa delegation fran prefekten)
Bitradande prefekt
ansvarar for och samordnar CTRs forskarutbildning pa institutionsniva
ar kontaktperson for forskarstuderande och blivande forskarstuderande vid CTR
initierar och ansvarar for forskarutbildningskurser
undertecknar de individuella studieplanerna, tillsammans med prodekanen for
forskarutbildningen, handledare och doktorand (pa delegation fran prefekten)
lamnar yttrande pa ansokningar om fortsatt studiestod
tillstyrker ansokningar om tjanstledigheter och andrad anstallningsgrad for doktorander
med studiestod
har utvecklingssamtal med doktorander
ger, i samrad med handledaren, forslag till fakultetsopponent, betygsnamnd, ordforande
och reserver vid disputationer
Studierektor for grundutbildningen
ansvarar for och samordnar CTRs grundutbildning
forordnar examinatorer for utbildningen
fungerar som examinator da ordinarie examinator inte ar tillganglig
ansvarar for uppfoljning av kursutvarderingar
upprattar personalplan i samrad med prefekt och berorda larare
beslutar om timarvoderingar
Studievdgledare
handlagger studievagsfragor sasom dispens fran behorighetskrav
tillgodoraknar tidigare genomgangen utbildning/kurs
beslutar om avbrott och studieuppehall
ansvarar for reservantagning

