Forskningsmiljötillhörighet
Enligt rektors beslut 2010-03-23, dnr 69-2010-579 skall alla forskares/forskarstuderandes tillhörighet till
en eller flera forskningsmiljöer registreras i ett register. Av beslutet framgår följande:
Chef för forskningsmiljö är chefen för den sektion där forskningsmiljön är inrättad.
Vid Högskolan i Halmstad verksam forskares/forskarstuderandes tillhörighet till forskningsmiljö skall registreras.
Tillhörigheten bestäms genom ett samrådsförfarande mellan berörd forskare/forskarstuderande, sektionschef och
forskningsmiljöns ledning. Bestämningen av tillhörighet förutsätter att berörda parter är överens.
I normalfallet tillhör forskare/forskarstuderande en miljö. Om det under samrådsförfarandet bedöms vara
värdefullt, praktiskt möjligt, och om enighet föreligger, kan forskare/forskarstuderande tillhöra fler än en miljö.
Den sektion som har huvudansvaret för en forskningsmiljö ansvarar för att registrering av tillhörighet sker i ett
särskilt register. Sektionen ansvarar även för löpande uppdatering och rapportering av uppgifter i samma register.
Registret skall vara enhetligt på lärosätesnivå och administreras av personalavdelningen inom den centrala
förvaltningen.
Registret skall innehålla sådana uppgifter att de på ett ändamålsenligt sätt kan användas i planering och
uppföljning.
De skall vara aktuella och revideras minst en gång per år.

Alla berörda forskare/forskarstuderande skall lämna in följande blankett till personalavdelningen.
Blanketten skall vara underskriven av forskaren/den forskarstuderande, chefen för den sektion där
forskaren/den forskarstuderande är anställd vid och chefen för den sektion där forskningsmiljön är
inrättad. Samråd skall alltid ske med ledningen för berörd forskningsmiljö.
Om en forskare/forskarstuderande tillhör flera forskningsmiljöer skall en blankett per forskningsmiljö
lämnas in. Som framgår ovan skall forskare/forskarstuderande i normalfallet tillhöra en miljö.
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Ifylls av sektionsledningen
Anmälan gäller
Nyregistrering
Ändring av tidigare registrering
Utträde ur forskningsmiljö
Datum………………………….
Har samråd skett med ledning för berörd forskningsmiljö?
Ja
Nej
Datum………………………….

Namn på forskare/forskarstuderande: ________________________________________________
Anställd på sektion:______________________________________________________________
Anställningsform:
Tillsvidareanställd
Tidsbegränsad anställning

Tillhör följande forskningsmiljö:
BLESS – inrättad på SET

CVHI – inrättad på HOS

CIEL – inrättad på SET

CPKM – inrättad på HOS

EIS – inrättad på IDE

FULL – inrättad på LUT

KK – inrättad på HUM

MTEK – inrättad på SET

SLSR – inrättad på HOS
Datum:
Underskrifter:
Forskare/forskarstuderande:
_______________________________________________________________
Sektionschef på den sektion forskare/forskarstuderande är anställd:
_______________________________________________________________
Sektionschef på den sektion som miljön är inrättad:
___________________________________________________________
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