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ORU och ROL ser bada det som angelaget att pa Hera plan oka det vetenskapliga utbytet
mellan sig for att starka sina positioner nationellt och internationellt. Samverkan kan ske pa
Hera satt, bland annat genom att ORU knyter valrenommerade forskare till sig utan en foretell
anstallning pa ORU. Derma knytning kan ske genom utnamning till affilierad forskare.
Syftet med detta avtal ar att parterna genom strukturerad affiliering vi11 bidra till att vidga och
starka bade ORUs och ROLs kontaktnat i forskarvarlden. Anknytningen ska gagna saval ORU
som ROL och den affilierade forskaren. Genom att gemensamt skapa en storre och starkare
vetenskaplig massa skapar vi ocksa forutsattningar for en okad vetenskaplig produktion och
okade externa forskningsanslag.
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Dena avtal omfattar samtliga forskningsaktiva disputerade anstallda medarbetare inom ROL
och der forutsattninga~ for affiliering till ORU.
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Utnamning kan ske till affilierad forskare.
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Kompetenskrav och behorighetskrav for affilierad forskare ar avlagd doktorsexamen.
Utover ovanstaende krays att den affilierade bedriver egen pagaende forskning med tydlig
anknytning till Orebro universitets forskningsverksamhet och att det foreligger ett gemensamt
forskningsintresse.

Ett beslut om affiliering innebar inget anstallningsforfarande vid ORU och inget ekonomiskt
atagande i nagot ayseende fran universitetets eller landstingets sida.
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6. ITtnaning
Forslag pa utnamning som affilierad forskare lamnas fran forsknings- och utbildningschef
inom Halso- och sjukvardsforvaltningen inom ROL till berord prefekt vid ORU.
Forslaget ska innehalla uppgifter om personalia inklusive CV och publikationslista,
medgivande fran den foreslagna personen, samt forslag till affilieringsperiodens langd.
Prefekten ska tillstyrka eller avrada forslaget och darefter overlamna det till berord
fakultetsnamnd som provar och fattar beslut om utnamning av affilierad forskare.

Av fakultetsnamndens beslut ska framga eventuella sarskilda villkor for affilieringen utover
detta avtal.
Iden foreslagna personens medgivande ska framga att personen accepterar villkoreni detta
avtal. For det fall fakultetsnamnden beslutar om sa~skilda villkor for affilieringen, ska den
foreslagna personens medgivande for dessa villkor inhamtas sarskilt.
7.

attic eter song affilieracl

Som affilierad forskare ingar tillgang till ORU och dess tjanster enligt foljande:
Tillgang till de elektroniska resurser som universitetsbibliotek~t prenumererar pa
Tillgang till forskningskommunikationsstod
Tillgang till stod fran ORU for att soka externa forskningsnledel dar ORU anges som
medelsforvaltare
Tillgang till ORU-konto hos ORU for atkon~st till Intranat och till datanatet eduroam
. l~ld.igeter so

af~lierad

Den som utnamns som affilierad forskare har
skyldighet att referera till derma affiliering i all sin vetenskapliga publikation och
ov~ig utatriktad vetenskaplig gaming.
skyldighet att registrera vetenskapliga publikationer enligt riktlinjer faststallda av
forsknings- och utbildningschef, Halso- oc~ sjukvardsforvaltningen, ROL. Dessa
riktlinjer skall sakerstalla att publikationerna registreras i DiVA, ORUs
publikationsdatabas, i enlighet med de riktlinjer for registrering som firms vid ~RU
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Foljande publiceringsadresser ska anges:
of xxx., Faculty of Medicine and Health, Orebro University, Orebro SE- 701 82
Department
..
Orebro.
Department of xxx, Faculty of Law, Psychology and Social Wa►rk„ Orebro University Orebro
SE- 701 82 Orebro.
9. TJpor~ade av aflie~°~ng

Affiliering enligt detta avtal upphor utan vidare atgarder nar tidsperioden for affilieringen gaff
ut, den affilierade upphort sin anstallning vid ROL, eller anstallts i nagon utstrackning vid
ORU
Forskningsdirektoren vid ROL ansvarar for att meddela fakultetsnamnden for medicin och
balsa elder fakultetsnamnden for humaniora och s~cialvetenskap vid O~Z~T nar en affilie~ad
forskare upphor yin anstallning vid ROL.
10.

ilti~~t och uppsa~ning

I~etta avtal galley fran och med avtalets undertecknande och tillsvidare med en omsesidig
uppsagningstid om 6 manader. Uppsagning av avtalet ska ske skriftligen.

LTpphorande av detta avtal paverkar inte tidsbestamda affilieringsperioder for under
avtalstiden affilierade forskare. Tillsvidareaffilieringar foljer giltighetstiden for detta avtal om
inte arinat skriftligen overenskommits.
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