Utlysning av uppdrag som
lärarrepresentant i Kommittén för
alternativt urval på
tandläkarprogrammet (TAPIL)
2 lärarrepresentanter, extern institution KI
Utbildningsnämnden (UN) Dentmed har ansvar för utbildningsprogrammen på grundnivå
och avancerad nivå på Institutionen för odontologi. UN ansvarar för kvalitetssäkring av
utbildningsprogrammen samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och
professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. Detta innebär bl.a. att
genomföra alternativt urval.
UN har delegerat ansvar till Kommittén för alternativt urval på tandläkarprogrammet (TAPIL)
för:
• rutiner och riktlinjer för alternativt urval
• utveckling och kvalitetssäkring av alternativt urval
• genomförande av det stegvisa urvalet
• att löpande rapportera till UN
UN har också delegerat till TAPIL-kommittén att fatta beslut inom sitt ansvarsområde, som
exempel:
• beslut om meritvärdering av sökanden.
• beslut om antal sökande som kallas till intervju

Uppdrag
Som lärarrepresentant i urvalskommittén förväntas du bidra till kommitténs verksamhet
baserat på din erfarenhet och kompetens inom vårdrelaterad utbildning. Uppdraget innebär
läsning av sökandes uppsatser i steg 1, intervjuer av sökande i steg 2. samt deltagande i
möten under urvalsprocessens gång.
Uppdraget börjar januari 2022 och mandatperioden är på 1 år. Din chef ska godkänna
uppdraget. Omfattningen på uppdraget som lärarrepresentant är totalt ca 63 arbetstimmar
(koncentrerat till mitten av mars till mitten av juni 2022), ungefärlig beräkning enligt nedan.
•
•
•

Möten (planering, kalibrering, utbildning i intervjuteknik/jävsfrågor, urval): 27
timmar
Läsning av uppsats: 20 timmar (15 min x 80 st, 3 sidor var) vecka 17–18 + del av v 19
Intervju av sökande: 16 timmar (45 min intervju + bedömning/paus x 16 sökande)
vecka 21-24

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med relevant medicinsk/basvetenskaplig/vårdrelaterad kompetens samt
erfarenhet av undervisning.
Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom undervisning.
Erfarenhet av att intervjua är meriterande.

Intresseanmälan snarast!
Intresseanmälan ska innehålla
•
•

motivering till varför du är intresserad av uppdraget
relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen

Intresseanmälan skickas till GUA vid din egen institution. Beslut om lärarrepresentanter
kommer att fattas av prefekt vid Institutionen för odontologi.

Mer information
För mer information kontakta Karin Garming Legert karin.garming.legert@ki.se, vice
ordförande i nya urvalskommittén för TAPIL.

