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Förskrifter för Centrum för Europaforskning  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01 och ersätter tidigare beslutade 

föreskrifter för Centrum för Europaforskning (dnr A 10 S 2008/219) som därmed 

upphör att gälla 2020-12-31. 

 

Organisatorisk placering 

Centrum för Europaforskning (Centre for European Studies) inrättades av rektor 

1997-06-12 (dnr I A 9 3441/96) och tillhör organisatoriskt Samhällsvetenskapliga 

fakulteten. 

Centrum för Europaforskning har sedan en första uppdragsperiod på fem år, haft 3-

åriga uppdragsperioder från först rektor och därefter från Samhällsvetenskapliga 

fakulteten. Från och med 2021-01-01 löper uppdraget till Centrum för 

Europaforskning tills vidare. 

 

Syfte och uppdrag 

Centrum för Europaforskning är en organisation för samverkan mellan institutioner 

och enskilda forskare som är engagerade i forskning om Europa. Övergripande 

syfte är att främja forskning och utbildning om Europa. Centrumet ska bedriva 

informations- och utvecklingsinsatser samt verka för utveckling av kontakter 

mellan Lunds universitet och andra intressenter inom och utom Sverige med 

verksamhet inom området. Centrumet ska stödja forskning med främst 

samhällsvetenskaplig, humanistisk, samhällsekonomisk och juridisk inriktning och 

därvid särskilt uppmärksamma ämnesövergripande forskning. 

Centrum för Europaforsknings uppdrag är 

- att bidra till att Lunds universitet utvecklar sin europaprofil, 

- att bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom området, 

- att verka för flervetenskapligt samarbete och stödja enskilda discipliners 

kunskapsuppbyggnad inom europaforskning, 

- att verka för att externa forskningsmedel tillförs europaforskning, 

- att vara kontaktpunkt för forskare, lärare och studenter vid Lunds 

universitet engagerade i forskning och utbildning om Europa, 

- att stimulera och initiera och vid behov samordna utbildning med 

europainriktning och att medverka till att europaperspektiv tillförs befintlig 

utbildning, 
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- att samverka med och vara ett kontaktorgan gentemot andra 

universitet/högskolor, myndigheter och organisationer med verksamhet 

riktad till Europa, 

- att bidra till att synliggöra forsknings- och utbildningsverksamhet inom 

Lunds universitet avseende Europa. 

 

Styrelse 

Centrum för Europaforskning leds av en styrelse. Styrelsens sammansättning ska 

vara: 

- fyra vetenskapligt kompetenta lärare vid Lunds universitet 

- tre allmänrepresentanter 

- en studentrepresentant 

Ordförande och ledamöterna utses av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. 

Ordförande bör vara en extern ledamot. Av de fyra representanterna från Lunds 

universitet utses en ledamot efter förslag från juridiska fakultetsstyrelsen, en 

ledamot efter förslag från styrelsen för humaniora och teologi samt en ledamot 

efter förslag från ekonomihögskolans styrelse. 

Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7§ 

studentkårsförordningen (2009:796). 

Mandatperioden för styrelsens ledamöter är tre år utom för studentrepresentanten, 

för vilken mandatperioden är ett år. 

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer 

för denna, fastställer årlig budget och verksamhetsplan samt avger årsredovisning 

enligt vad som gäller för universitetets verksamhet. 

 

Föreståndare och ställföreträdande föreståndare  

Under styrelsen leds verksamheten av en föreståndare. Föreståndaren ska vara en  

vetenskapligt kompetent lärare inom området med anknytning till europaforskning 

och ha god administrativ förmåga. 

Föreståndaren ska vara verksam vid Lunds universitet och fullgöra 

föreståndarskapet som ett uppdrag inom befattningen. Föreståndaren utses av 

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för en period av tre år. 

Föreståndaren ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande 

föreståndare. Den ställföreträdande föreståndaren, som ska vara en vetenskapligt 

kompetent lärare, utses av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för en period 

av tre år och bör ha sin disciplinära hemvist vid en annan fakultet än föreståndaren. 

 

Personal 

Vid Centrum Europaforskning ska det inte finnas någon anställd personal. Personal 

anställs vid berörda verksamheter inom universitetet. 
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Finansiering 

Centrum för Europaforskning tilldelas fakultetsmedel i Samhällsvetenskapliga 

fakultetsstyrelsens årliga verksamhetsplan och resursfördelning. 

 

Verksamhetsplan, budget och utvärdering 

Verksamhetsåret är kalenderår. 

Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt budget, verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse, överlämna dessa till Samhällsvetenskapliga 

fakultetsstyrelsen. 

Verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av mål som är kopplade till 

uppdraget. 

Verksamhetsberättelsen ska innehålla en kort utvärdering av det gångna årets 

verksamhet och en ekonomisk redovisning. 

Utvärdering av Centrum för Europaforskning ska göras vart tredje år. 

 

Ändring av föreskrifter  

Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Samhällsvetenskapliga 

fakultetsstyrelsen. 
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