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Anställningsprofil för biträdande lektor i RNA-biologi 
 

Förslag från MBW och reviderat av AU:  

 

Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar studier av biologiska frågeställningar om 

struktur, biogenes och funktion hos RNA, och dess roll i 

genexpression, med särskild tonvikt på användningen av 

storskaliga metoder.  

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 av 

underrepresenterat kön att söka 

anställningen 

 

- 

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.  

 

 



   

  

English translation 

 

Associate Senior Lecturer* in RNA biology   
 

 

Subject description The subject covers studies of fundamental biological 

importance relying on high-throughput methodologies to 

address the biogenesis, function or structure of RNA 

molecules and their roles in gene expression. 
 

Main tasks  

 

Research, and to some extent teaching and supervision. 

Required qualifications Inväntar översättning från svensk mall 

 

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 

 

- 

 

Additional information 

 

 

 

Inväntar översättning från svensk mall 

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) 

 
 


