Affiliering – handläggningsordning
vid Högskolan Dalarna

Beslut: Rektor 2019-04-08
Revidering: Dnr: HDa 1.2-2019/158
Gäller fr o m: 2019-04-08
Ersätter: Relaterade dokument: Ansvarig för uppdatering: Chef Utbildnings- och forskningskansliet

Affiliering - Handläggningsordning vid Högskolan Dalarna
Forskningsledare äger rätt att, efter samverkan med akademichef, föreslå lämplig kandidat för
affiliering. Förslaget som ställs till dekan ska innehålla följande uppgifter:
1. Personuppgifter och CV samt publikationslista.
2. Beskrivning av det planerade samarbetet och affilieringens nytta för Högskolan Dalarna.
3. Förslag på tidsperiod.
4. Uppgifter om vilka faciliteter (arbetsrum och utrustning m m) akademien avser att
ställa till förfogande.
5. Skriftligt medgivande från den föreslagna personen och i förekommande fall dennes
arbetsgivare.
6. Bekräftelse från HR om tecknad arbetsskadeförsäkring för affilierade.
Dekan tillställer rektor förslag om utnämning av affilierad. Rektor beslutar om utnämning av
affilierad. Beslut om affiliering träder i kraft fr.o.m. beslutsdagen.
Affilieringar ska registreras i diariet. Till registrator ska inges uppgift om:
Namn:
Kontaktuppgifter:
Tjänstebenämning:
Akademi/avdelning/forskningsprofil:
Ämne:
Tidsperiod:
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Överenskommelse om affiliering som forskare till Högskolan Dalarna
………………………………………..
Namn på den affilierade
Vi välkomnar dig som affilierad forskare/professor till Högskolan Dalarna. Syftet med affilieringen är att öka det vetenskapliga utbytet mellan dig och Högskolan och ska gagna båda parter.
Du förväntas samarbeta med Högskolan i olika sammanhang. Detta kan ske exempelvis genom deltagande i forskningsprojekt, handledning av doktorand, föreläsningar och deltagande
i seminarier inom ditt område. Du förväntas sätta dig in i HDa:s regelverk och rutiner och
följa dessa.
Affilieringen innebär att du har tillgång till Högskolans biblioteksresurser.
Affilieringen gäller under perioden……………………och kan avbrytas eller förlängas efter
överenskommelse mellan parterna.
Som affilierad forskare/professor förbinder du dig att följa de regelverk och rutiner som gäller
vid HDa.
Affiliering innebär inget anställningsförhållande eller ekonomiskt åtagande från Högskolan
Dalarnas sida.
Falun den
Högskolan Dalarna

Ort/datum

……………………………….
Martin Norsell, Rektor

…………………………………..
Namn affilierad
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Information om personuppgiftsbehandling vid HDa
De uppgifter som lämnas i samband med affilieringen kommer att diarieföras hos HDa.
Eftersom HDa är en myndighet så gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar
måste lämnas ut om någon begär det, om de inte belagts med sekretess enligt särskilt beslut.
För ytterligare information om personuppgiftslagen kontakta HDa:s dataskyddsombud dataskydd@du.se.

Ovanstående villkor för anknytning och personuppgiftsbehandling godkännes:

Ort och datum:

………………………………………
Den affilieradess namnteckning

Medgivande till publicering av
uppgifter
Undertecknad medger att namn,
funktion och kontaktuppgifter får
lov att publiceras på Högskolan
Dalarnas webbplats.
☐ Ja

☐ Nej

