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Anställningsprofil för universitetslektor i terrester vertebratekologi.  
Förslag från styrelsen vid zoologiska institutitonen.  

 

Ämnesbeskrivning 

 

 

 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

 

Forskning, handledning samt undervisning i främst ekologi och 

bevarandeekologi. 

Behörighetskrav  

 

 

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat 

pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller 

har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn 

till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som 

ska ingå i anställningen. 

 

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet 

förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och 

lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. 

 

 

Högskolepedagogisk utbildning 

 

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper 

förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar 

högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng 

och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 

kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de 

två första åren av anställningen. 

 

Bedömningsgrunder Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att 

fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 

bedömas inom ämnesområdet för anställningen.  

 

Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande: 

 Dokumenterad pedagogisk skicklighet rörande 

undervisning inom ekologi och bevarandeekologi. 

 

Uppmaning till företrädare för 

underrepresenterat kön att söka 

anställningen  

 

 

Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet 

universitetslektorer vid institutionen är män. 

 

Finansiering 

 

Inom institutionens budgetram. 

Övriga upplysningar  

 

 

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och 

pedagogisk skicklighet: www.science.su.se  
 

http://www.science.su.se/


  

Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som 

anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället 

förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under 

de första två åren av anställningen 
 

 

 
 
 
 
 
English translation 
 
Associate professor in terrestrial vertebrate ecology. 
 

 

Subject description 
 

 

 

 

Main responsibilities  
 

 

Research and supervision. Teaching in primarily Ecology and, 

Conservation Ecology. 

Qualification requirements  
 

In order to qualify for employment as associate professor, the 

applicant must have demonstrated good teaching skills and 

have a doctoral degree, or equivalent research expertise, of 

relevance to the subject area and the main responsibilities of the 

position. 

 

All teaching positions at Stockholm University require the 

ability to collaborate and the general ability and suitability to 

perform one’s duties. 

 

 

Teaching and learning in higher 

education 

 

Completed training in teaching and learning in higher 

education, or equivalent knowledge, is an advantage. An 

applicant who has not completed at least 7.5 credits of teaching 

and learning in higher education and is not considered to have 

otherwise acquired equivalent knowledge should undergo such 

training within the first two years of employment. 

 

Assessment criteria 
 

 

 

In the appointment process special consideration will be given 

to scientific and teaching proficiency, which will be weighted 

equally. Assessment of scientific proficiency will primarily 

focus on merits within the subject area of the position. 

 

When merits are judged similar according to the general 

criteria, the following will be distinguishing:  

Documented teaching proficiency regarding teaching in 

Ecology and Conservation Ecology. 

Gender considerations  
 

 

Female applicants are particularly welcome, as most associate 

professors at the department are men. 

Funding 
 

Within the department’s budget. 



  

Additional information  
 

 

The Faculty’s criteria for assessment of research and teaching 

skills: www.science.su.se 

 

The language of instruction in first-cycle courses and 

programmes is Swedish. If the successful candidate does not 

speak Swedish at the time of appointment, he/she is expected to 

acquire the necessary language skills during the first two years 

of employment 

 

In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish 

version shall prevail. 

 

* Swedish “universitetslektor”; tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer 

(UK) or Associate Professor (US)  

 
 
Förteckning över tänkbara sökande, inklusive nuvarande arbetsplats: 
   

Från Stockholms Universitet: Bodil Elmhagen, Fredrik Dalerum, Ulrika Alm Bergvall, 

Mattias Hagman, Patrik Lindenfors, Karin Norén 

Från Naturhistoriska Riksmuseet: Love Dalen,  

Från SLU Uppsala och Grimsö: bl. a. Guillaume Chapron, Jens Karlsson, Jens Persson, 

Camilla Wikenros, Matt Low, Sönke Eggers, Maria Hörnell-Willebrand, Anders Jarnemo, 

Grzegorz Mikusinski, Jonas Nordström, Gustaf Samelius,  

Från SLU Umeå: bl. a. Joris Cromsigt, Navinder Singh,  

Från Lunds Universitet: bl. a. Lars B Pettersson, Maja Tarka 

Från Jägarförbundet: Fredrik Widemo, Jonas Kindberg,  

Fråm Umeå uinversitet: Alessia Uboni, Anouschka Hof,  

Från Uppsala universitet: Henri Engström,  

 

Från University of Tromsö: Siw Killengren, Jon Andren Henden,  

Från Trondheim University och NINA: Ivar Herfindal, Frode Fossøy, Thor Harald Ringsby, 

Hanno Sandvik, Jenni Mattisson, 

Från andra universitet: Tobias Uller, Oxford University, Aaron Shafer, Univ of Alberta, 

Canada, Chris Sutherland, Cornell univ, Ben Sachs, University of California Davies, Mark 

Statham, University of California Davies, 
 

Beskrivning av hur institutionen kommer att arbeta för att informationen om 
den lediga anställningen effektivt ska nå tänkbara sökande (kan också 
beskrivas i missivet):            
 

Institutionen kommer att lysa ut tjänsten via e-postlistor, annons i tidningen 

Universitetsläraren, direkt kommunikation med internationella kollegor. 

http://www.science.su.se/

