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Beslut

Inrättande och sammansättning av Malmö
högskolas hörandeförsamling samt dess
uppdrag
Enligt Högskoleförordningen 2 kap 8§ ska högskolestyrelsen avge förslag på
rektor till regeringen efter hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna på
det sätt som styrelsen bestämt. Eftersom det handlar om stora grupper av personer
som ska ges möjlighet att medverka i processen är inrättande av en
hörandeförsamling med företrädare för de tre nämnda grupperna en lämplig
metod.
Högskolestyrelsen beslutar:
•

att
inrätta en hörandeförsamling bestående av 40 representanter för
lärare, övriga anställda och studenter.

•

att
de 40 platserna i hörandeförsamlingen fördelas med 24
representanter för lärare, 8 representanter för övriga anställda samt 8
representanter för studenter.

•

att
de 24 lärarrepresentanterna ska utses genom val bland lärarna vid
respektive fakultet.

•

att
fördelningen av platserna för lärarrepresentanter ska utgå från antal
lärare per fakultet och fastslås som följer:
o Fakulteten för lärande och samhälle
6 representanter
o Fakulteten för hälsa och samhälle
6 representanter
o Fakulteten för kultur och samhälle
6 representanter
o Fakulteten för teknik och samhälle
3 representanter
o Odontologiska fakulteten
3 representanter

•

att
representanterna för övriga anställda utses av de fackliga
organisationerna proportionellt fördelade efter dessas medlemsantal,
exklusive lärare.

•

att
representanterna för studenterna utses av studentkårerna. Platserna
ska fördelas i förhållande till storleken på upptagningsgruppen för
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respektive kår och varje kår ska tilldelas minst en plats. Fördelningen
fastslås till följande:
o Malmö studentkår
6 platser
o Odontologiska studentkåren
1 plats
o Malmö doktorandkår
1 plats
•

att
uppdra åt hörandeförsamlingen att inom sig välja en ordförande
som leder hörandet och som kommunicerar med beredningsgruppen.

•

att
uppdra åt hörandeförsamlingen att tjänstgöra vid rektorsval genom
att höra de kandidater som beredningsgruppen tagit fram (minst 2) samt
att efter hörandet lämna sina synpunkter till beredningsgruppen.
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