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Ämnesbeskrivning 

 
Ämnet omfattar studiet av de genetiska mekanismerna 

bakom organismernas fenotypiska responser på sin 

naturliga miljö, med målsättningen att nå en funktionell 

såväl som evolutionär förståelse av anpassning till miljön 

och dess ekologiska effekter. Särskild tonvikt ges till 

genomiska studier av icke-modellorganismer som även 

studeras ekologiskt. 
 

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. Främst bör den komma ifråga som 

avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens 

högst sju år före ansökningstidens utgång.  

 

 

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet 

förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och 

lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. 

 

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 för 

underrepresenterat kön att söka 

anställningen  

 

 

Fakulteten välkomnar särskilt kvinnliga sökande då det klart 

övervägande flertalet lärare vid institutionen är män. 

Finansiering 

 

Initialt från Stockholms universitets SciLifeLab-satsning, efter 

eventuell befordran till universitetslektor finansiering i ett 

senare skede 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. Specifika kriterier för befordran från 

biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av 

Naturvetenskapliga fakulteten och återfinns på 

www.science.su.se  

 

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas 

till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som 

biträdande lektor löper ut. 

 

Anställningen kommer att kunna placeras antigen på 

Zoologiska institutionen eller Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik. 
 

 

English translation 
 
Associate Senior Lecturer in Ecological Genomics   
 

 

Subject description The subject covers the study of the genetic mechanisms 

underlying the phenotypic responses of organisms to their 

natural environments, aiming to develop a functional as 

well as evolutionary understanding of adaptation to the 

environment and its ecological effects. The subject 

emphasizes genomic studies of non-model organisms 

which are also studied ecologically.  

Main tasks  

 

Research, and to some extent teaching and supervision. 

Required qualifications Inväntar översättning av svensk profilmall 

 

 

Assessment criteria 
 

Special weight will be given to scientific proficiency. Some 

weight will also be given to teaching proficiency. 

Assessment of scientific proficiency will primarily focus on  

merits within the subject area of the position.  

 

Gender considerations 
 

 

Applications from women are particularly encouraged since the 

majority of the teachers at the department are men. 

Additional information 

 
 

Inväntar översättning av svensk profilmall 

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

version shall prevail. 

 

* Swedish “biträdande lektor”; tenure track position approximately equivalent to Junior 

Lecturer (UK) or Assistant Professor (US) 

 



Förteckning över tänkbara sökande, inklusive nuvarande arbetsplats: 
 

 


