Kravprofil ny rektor Karolinska Institutet
Karolinska Institutet söker ny rektor som är en erkänt skicklig akademisk ledare.
KI är ett medicinskt universitet med uppdrag att bedriva forskning och utbildning av
högsta kvalitet inom hela Life Science-området.
KI:s konsistorium beslutade 2019 om KI:s strategi och mål i Strategi 2030.
KI:s vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre
hälsa för alla.
KI ska närma sig år 2030 som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet.
Dessa strategiska vägval är de allra viktigaste för att nå de övergripande
målsättningarna och närma oss visionen.
KI är en myndighet och rektor är myndighetschef. Rektor har att under konsistoriet
leda KI:s verksamhet. Uppdraget innefattar att förena akademiskt ledarskap med
de krav som riksdag och regering ställer. KI:s roll och nätverk är globalt och det är
av vikt att samarbetsviljan och kunskapen finns både för det lokala såväl som det
globala.
Rektor ska med hög integritet
•
•
•
•
•
•
•
•

vara en förtroendeingivande företrädare för KI nationellt och internationellt
och ha visat prov på ett väl fungerande ledarskap
ha en förmåga att förena skyddet av den akademiska självständigheten i
förhållande till rollen som myndighetschef
förmåga att leda ett fortsatt utvecklingsarbete för KI:s interna struktur och
organisation i sin helhet
vara en internationellt erkänd och respekterad forskare väl förtrogen med
hela det medicinska ämnesområdet och besitta dokumenterad pedagogisk
skicklighet
ha god förståelse för hur ett medicinskt universitet, inkluderande hela Life
Science-området, samverkar med hälso- och sjukvården
ha en god samarbetsförmåga för att bl.a. utveckla det tvärvetenskapliga
samarbetet såväl inom som utom KI nationellt och internationellt
värna forskningens grundlagsstadgade frihet och utveckla den akademiska
kulturen utifrån högt ställda etiska krav
ha en god kommunikativ förmåga, god förståelse för såväl engelska samt
svenska (skandinaviska) i ord och skrift

KI vill värna mångfald, jämställdhet och allas lika villkor, liksom ett
hållbarhetsperspektiv i alla delar av verksamheten.
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Behörig för anställning som rektor är, enligt högskoleförordningen 2 kap. 11 §, den
som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.
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