
 

 

Instruktion för BioCityÅbo och Turku Bioscience Centre - Åbo biovetenskapscentrum  

Godkänd av styrelsen för Åbo Akademi 15.6.2010 och av styrelsen för Åbo universitet 17.5.2010. 

Reviderad av styrelsen för Åbo Akademi 24.1.2019. 

 

1 § 

BioCityÅbo (nedan BioCity) är Åbo Akademis och Åbo universitets (nedan kallade 

universiteten) gemensamma forskarsamfund som har bildats för att utveckla forskningen 

inom cell- och molekylärbiologi samt bioteknik. Till forskarsamfundet hör de 

forskningsgrupper som verkar inom Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo 

Akademi, inom Fakulteten för naturvetenskap och teknik och Fakulteten för medicin vid 

Åbo universitet samt de forskargrupper som verkar inom relaterade forskningsdiscipliner 

vid Åbo Akademis och Åbo universitets fristående enheter. 

 

Samfundets uppgift är att: 

1) främja forskning och utbildning inom cell och molekylärbiologi samt 

bioteknik;  

2) utveckla och koordinera forskningsprogram och till området ansluten 

forskarutbildning i samarbete med fakulteterna, institutionerna och de 

fristående enheterna; 

3) främja samarbetet på forskningsområdet mellan Åbo Akademi och Åbo 

universitet; samt att 

4) upprätthålla och utveckla nationellt och internationellt samarbete på 

forskningsområdet. 

 

2 § 

För BioCitys strategiska utveckling svarar direktionen för BioCity och Turku Bioscience 

Centre – Åbo biovetenskapscentrum. 

För BioCitys operativa utveckling och koordineringen av verksamheten ansvarar BioCitys 

vetenskapliga ledare. 

 

3 § 

För att bistå den vetenskapliga ledaren finns en ledningsgrupp bestående av ledarna för de 

forskningsprogram som godkänts av Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo 

Akademi, Fakulteten för naturvetenskap och teknik och Fakulteten för medicin vid Åbo 

universitet. I ledningsgruppen bör både Åbo Akademi och Åbo universitet samt enheterna 



 

 

Turku Bioscience Centre - Åbo biovetenskapscentrum  och PET Centrum vara 

representerade. 

4 § 

Den vetenskapliga ledaren har till uppgift att: 

1) vara ordförande för direktionen för BioCity och Turku Bioscience Centre –   

Åbo biovetenskapscentrum; 

2) utveckla och koordinera forskningen på området jämte fortbildningen och 

forskarutbildningen i enlighet med direktionens riktlinjer; 

3) sörja för att direktionens beslut rörande BioCity verkställs; 

4) anordna regelbundna utvärderingar av forskningen på området; 

5) ta initiativ till utvecklande av forskningssamarbetet mellan universiteten; 

6) handha informationen om forskningsprogrammen och forskarutbildningen 

på området; samt att 

7) utveckla nationella och internationella kontakter inom forskning och 

forskarutbildning. 

 

5 § 

Universiteten upprätthåller som en gemensam fristående enhet Turku Bioscience Centre - 

Åbo biovetenskapscentrum, som nedan kallas Centret. Centrets synlighet och PR uppbyggs 

framförallt på det engelskspråkiga namnet.  

Centrets uppgift är att: 

1) främja bioteknisk forskning och utveckla forskningsmetoderna på området; 

2) ge och koordinera forsknings-, instrument- och informationstjänster; 

3) främja samarbetet mellan Åbo Akademis och Åbo universitets 

forskningsgrupper och mellan dem och företagen; samt att 

4) främja utvecklandet av biotekniktillämpningar samt upprätthålla och 

utveckla nationellt och internationellt samarbete på forskningsområdet. 

Centret kan indelas i verksamhetsenheter. 

 

6 § 

Centrets förvaltning handhas av direktionen och direktören. Direktionen handhar även i 

denna instruktion nämnda ärenden som rör BioCitys förvaltning. 

 



 

 

7 § 

Till centrets direktion hör BioCitys vetenskapliga ledare som ordförande och tio övriga 

medlemmar. 

Åbo universitet utser två medlemmar på förslag av Fakulteten för naturvetenskap och teknik 

och två medlemmar på förslag av medicinska fakulteten. 

Åbo Akademi utser viceordförande och tre övriga medlemmar, på förslag av Fakulteten för 

naturvetenskap och teknik.  

Centrets personal utser inom sig en medlem. 

Därutöver hör till direktionen en medlem som företräder näringslivet eller något annat till 

området hörande samfund utanför universiteten och som direktionen kallar. 

Suppleanter för direktionens medlemmar utses från motsvarande instanser. 

Direktionens mandatperiod är tre år. 

8 § 

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för ordförande av 

viceordföranden eller då minst tre medlemmar av direktionen skriftligen så kräver för 

behandlingen av ett angivet ärende. Direktionen är beslutför då sammanträdets ordförande 

och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. 

9 § 

Direktionens uppgift är att: 

  1) svara för BioCitys strategiska utveckling;  

2) övervaka centrets verksamhet; 

3) att göra framställningar till universitetens rektorer rörande användningen av 

särskilda anslag för cell – och molekylärbiologi och bioteknik samt andra 

anslag som profilerar forskningsområdet; 

4) göra framställning om utnämning av BioCitys vetenskapliga ledare; 

5) göra framställning om utnämning av centrets direktör; 

6) kalla ett internationellt vetenskapligt råd, vars uppgift är att utvärdera 

forskningen på området jämte annan verksamhet; 

7) utnämna ledningsgruppen för BioCity; 

8) göra framställningar till universiteten rörande verksamhets - och 

ekonomiplan; samt att 

 

9) behandla övriga uppgifter som Åbo Akademi och Åbo universitet ålägger 

direktionen. 



 

 

10 § 

Direktören för centret leder och övervakar centrets verksamhet samt ansvarar för att 

uppgifterna sköts ekonomiskt, effektivt och resultatrikt. 

Direktören avgör de ärenden som tillhör centret ifall annat inte har stadgats eller bestämts. 

Direktören kan hänskjuta till sina befogenheter hörande ärenden till direktionen för 

handläggande och avgörande. 

 

11 § 

Vid anställande av personal till arbetsförhållande samt vid befriande från arbetsförhållande 

vid centret iakttas Åbo universitets och Åbo Akademis rektorers beslut och instruktionens 

bestämmelser. 

 

12 § 

Rektor för Åbo universitet anställer den vetenskapliga ledaren efter att Åbo Akademi samt 

fakulteten av medicin och den fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo universitet 

avgett utlåtande om de sökande. Den vetenskapliga ledaren utnämns för högst fem år i 

sänder. 

 

13 § 

Rektor för Åbo universitet anställer centrets direktör efter utlåtande om de sökande av Åbo 

Akademi. Direktören utnämns för fem år i sänder eller tillsvidare. 

 

14 § 

Denna instruktion träder i kraft 1.4.2019. 


