
Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress Sandgatan 4, LUND  Telefon dir 046-222 7221, växel 046-222 00 00  Fax 046-222 4410

E-post marina.rochester@kansliht.lu.se Internet http://www.ht.lu.se

Kan s liet  fö r h u man io ra o c h
t eo lo g i

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som professor i religionshistoria med
inriktning på indiska religioner med placering tills vidare vid Centrum för teologi och
religionsvetenskap.

Ref nr: 5693

Tillträdesdag: 1 juli 2004.

Upplysningar om anställningen: prefekt, professor Fredrik Lindström, tel. 046-222 90 53,
e-post:   fredrik.lindstrom@teol.lu.se  

Ämnesbeskrivning: professuren omfattar religionshistoria med särskild inriktning på de
religioner som uppkommit på den indiska halvön: hinduism, buddhism, jainism och sikhism.
Detta innesluter dessa religioners närvaro och inflytande i andra områden, t ex. västerländsk
historia och nutid.

Tjänsten avser religionshistoria, ett forskningsämne som omfattar ett flertal religiösa traditioner,
vilka ofta utvecklats i samspel och konflikt med varandra. Således utgör professuren en
lärarresurs inom hela det religionshistoriska fältet och innehavaren förväntas undervisa inom
både grund- och forskarutbildning utöver sin egen specialisering.

Ämnesbeskrivningen klargör att professurens inriktning på indiska religioner inte avser alla
nuvarande religioner i Indien, utan hinduism, buddhism, jainism och sikhism.
Forskningserfarenhet inom flera av dessa religioner, särskilt deras klassiska traditioner, samt
deras inbördes förhållande och relation till indisk historia, idéhistoria och nutida förhållanden
är en önskvärd kompetens för professuren. Detta förutsätter dokumenterat goda språk-
kunskaper inom de relevanta språken.

Den sökande förväntas initiera och bidraga till ämnets teoretiska och pedagogiska utveckling.
Vidare förväntas den sökande ta administrativt ansvar och aktivt medverka i universitetets
tredje uppgift, dvs. att informera om forskning och deltaga i CTR:s utåtriktade verksamhet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig
som pedagogisk skicklighet.

Som bedömningsgrund gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och
annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och
arbetsuppgifter. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och
utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället
och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk
skicklighet i lika mån.
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Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Löneanspråk kan anges i ansökan.

Ansökan skall vara utformad i enlighet med anvisningar som kan rekvireras hos Marianne
Edlund, Kansli HT, tel. 046 - 222 72 26 eller http://www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php
Den skall ställas till Rektor för Lunds universitet, Box 117, 221 00  Lund och vara inkommen
till registrator senast fredagen den 9 januari 2004. Referensnummer skall anges i ansökan.

Vid ansökningstidens utgång ska samtliga åberopade handlingar och skrifter ha inkommit i
fyra exemplar. Insända handlingar ska vara bestyrkta.

De flesta anställda vid Centrum för teologi och religionsvetenskap är män, varför universitetet
gärna ser att kvinnor söker.

I tjänsten

Marina Rochester


