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Ämnesbeskrivning 

 

Ämnet omfattar studiet av biologin hos växter och djur, och 

deras kopplingar till miljön, i marina makrofytekosystem ur ett 

ekologiskt, ekofysiologiskt eller populationsgenetiskt 

perspektiv.    

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

 

Forskning samt viss undervisning och handledning. 

Behörighetskrav  

 

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som 

har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen 

som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör 

den komma ifråga som avlagt examen högst sju år före 

ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen 

tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns 

särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på 

grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, 

förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och 

studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra 

liknande omständigheter. 

 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den 

förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra 

arbetsuppgifterna väl. 

 

Bedömningsgrunder  

 

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs 

även vid pedagogisk skicklighet 

 

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 

bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 

Uppmaning till företrädare av 

underrepresenterat kön att söka 

anställningen 

 

Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet lärare vid 

institutionen är män. 

Finansiering 

 

Inom institutionens budgetram 

Övriga upplysningar  En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. 



   

  

 

 

Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda 

skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller 

föräldraledighet. 

 

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn 

befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. 

Bedömningsgrunder för detta är fastställda av 

Naturvetenskapliga fakulteten. Den som anställs som 

biträdande lektor har möjlighet att senast 9 månader före 

anställningens utgång ansöka om befordran till 

universitetslektor. 

 

Kriterier för befordran finns på www.science.su.se  

 

 

 

English translation 

 

Associate Senior Lecturer* in Biology with focus on marine macrophyte 

ecosystems   
 

 

Subject description The subject covers the biology of plants and animals in marine 

macrophyte ecosystems, including interactions with the 

environment, from an ecological, ecophysiological or 

population genetic perspective. 

 

 

Main tasks  

 

Research, and to some extent teaching and supervision. 

Required qualifications A person who has been awarded a PhD or a qualification from 

another country that is considered equivalent to a PhD is 

qualified for employment as an associate senior lecturer. 

Preference is given to candidates awarded their degree no more 

than seven years before the closing date for applications. 

Candidates awarded their degree more than seven years 

previously are also given preference if special grounds apply, 

such as leave of absence because of illness, leave of absence 

for military service, leave for an elected position in a trade 

union or student organization, or parental leave or other similar 

circumstances. 

 

The applicant must have the ability to collaborate as well as the 

competence and qualities needed to carry out the work tasks 

successfully.  

 

Assessment criteria 

 

Special weight will be given to scientific proficiency. Some 

weight will also be given to teaching proficiency. 

 

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


   

  

Assessment of scientific proficiency will primarily focus on 

merits within the subject area of the position. 

 

Gender considerations 

  

 

Stockholm university strives towards an even gender balance 

throughout the organisation. To improve this balance among 

the teachers at the faculty of sciences, we are particularly 

interested in applications from women. 

 

Additional information 

 

 

 

An associate senior lecturer is employed for 4 years. The 

employment can be extended to 6 years maximum, if there are 

special reasons, such as leave of absence because of illness or 

parental leave. 

  

An associate senior lecturer can apply for promotion to a 

tenured position as senior lecturer. Assessment criteria for 

promotion decided by the Faculty of Science. The employed 

associate senior lecturer has the possibility to apply for 

promotion to senior lecturer at the latest 9 months before the 

ending of the employment. 

 

The assessment criteria for promotion can be found at 

www.science.su.se/english    

 

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

version shall prevail.  

 

* Swedish “biträdande lektor”; approximately equivalent to Junior Lecturer (UK) or Assistant 

Professor (US) 

 
 

 

 

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

