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Den koordinerende professor har, på de tildelte hospitaler/sygehuse, ansvar
for at koordinere og lokalt organisere samarbejdet mellem hospitals- og afdelingsledelser og IKM.
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BESØGSADRESSE:

Den koordinerende professor skal
•
•

•
•
•

•
•
•

Repræsentere IKM på de tildelte hospitaler/sygehuse efter aftale med
institutlederen.
Skabe samhørighed og sammenhæng for IKMs ansatte ved hospitalerne/sygehuse fx ved at afholde eller bidrage til regelmæssige møder (Faculty Clubs) hvor man informerer og diskuterer fælles anliggender.
Aftaleaktiviteter (fx Junior Faculty Clubs) for ph.d studerende med
hospitalernes/sygehusenes ph.d.-koordinator.
Afholde GRUS / MUS med hospitalets kliniske professorer og forskningslektorer efter delegation fra institutlederen.
Sikre – i samarbejde med institutlederen og afdelingernes ansvarlige for
prægraduat undervisning og hospitals/afdelingsledelserne - gode rammer og gennemførelse og udvikling af undervisningen.
Sikre i samarbejde med institutlederen opfølgning på de studerendes
evaluering af undervisningen på afdelingerne.
Samarbejde med institutlederen omkring kapacitetsopgørelser, resursestyring og rekruttering.
Holde jævnlige møder med hospitalsdirektionen om undervisningen på
hospitalet, herunder gennemgang af evalueringer.
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Kvalifikationskrav
•
•

Lærestolsprofessor (ordinært finansieret), eller forskningsprofessor/forskningslektor
Erfaring med og interesse for koordinering af både undervisning og
forskning.

Ressourcer
•
•

•

Til den koordinerende professor er knyttet 0,2 TAP årsværk som finansieres af hospitalet.
Den koordinerende professor modtager et årligt annuum på 50.000 kr.
til forskningskompensation. Beløbet er ligeledes finansieret af hospitalet.
Den koordinerende professors opgave udføres i den del af professorens
arbejdstid, som henføres til hans/hendes universitære opgaver.

Ophør og fratrædelse
Udpegningen som koordinerende professor ophører efter fem år med mindre
andet aftales eller ved sædvanligt opsigelsesvarsel, hvor institutlederen indstiller til dekanen, at den koordinerende professors funktion ophører.

Godkendt af Københavns Universitetshospitals bestyrelse den 8. marts
2013.

