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Doktorand generell

tillämpatillämpa Editera ta bort tillbaka

Detaljvy frågepaket
Lärare generell

Frågor

1. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kommer att granskas av
internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

2. PERSONLIGT BREV

3. Motivera din ansökan och sammanfatta din kompetens i ett bifogat brev.
Bör ej överstiga en sida, 4000 tecken

Bläddra...Bläddra...

4. CV

5. Bifoga CV
Meritförteckningen ska innehålla: 1. Examina och övriga utbildningar av relevans för 
anställningen. 2. Tidigare anställningar, senaste anställning först. 3. Eventuella 
tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet. 4. Annan erfarenhet av relevans för
anställningen. Bör ej överstiga 2 sidor, 8000 tecken.

Bläddra...Bläddra...

6. Nuvarande anställning

7. Nuvarande anställning, anställningsperiod och lärosäte/arbetsplats.





8. Referenser

9. Ange namn, telefon och e-post för 2-3 referenspersoner som kan komma att
kontaktas.





10. Språkkunskaper

11. Beskriv kort dina språkkunskaper





12. VETENSKAPLIGA MERITER

13. Bifoga en beskrivning av dina vetenskapliga meriter
Beskrivningen ska innehålla följande rubriker: 1. Din egen vetenskapliga verksamhet och 
dina forskningsresultat. 2. Erhållna forskningsmedel: Ange anslagsgivare, belopp, tidpunkt 
och om du erhållit anslaget i egenskap av huvudsökande eller medsökande. 3. Övriga 
vetenskapliga meriter och utmärkelser. Bör ej överstiga 3 sidor, 12000 tecken.

Användare Externa kandidater Brev Meddelande Rekryteringsprocess Urvalsfrågor

Trädstrukturer Kompetensroller Kompetenshantering Diverse verktyg Systemloggar Rapporter



Bläddra...Bläddra...

14. PEDAGOGISKA MERITER

15. Bifoga en beskrivning av dina pedagogiska meriter
Beskrivningen ska innehålla följande ruriker: 1. Pedagogisk egenreflektion 2.
Undervisningserfarenhet (namnge kurser och ange omfattning, nivå och din egen roll) 
3.Handledarerfarenhet (Ange antalet handledda examensarbeten på grundnivå och 
avancerad nivå. Ange forskarstuderandes namn, antagningsår och examensår, och om du
varit huvud- eller bihandledare) 4. Högskolepedagogisk utbildning 5. Kursutveckling och 
utbildningsadministration 6. Pedagogiska arbeten och läromedel 7. Pedagogiska utmärkelser
och priser 8.Övriga pedagogiska meriter. Bör ej överstiga 3 sidor, 12000 tecken.

Bläddra...Bläddra...

16. ADMINISTRATION OCH LEDNINGSUPPDRAG

17. Bifoga beskrivning av dina administrativa meriter och ledningsuppdrag
Exempelvis beskrivningar av ledningsuppdrag och andra administrativa erfarenheter,
erfarenhet som konferensarrangör, ledarskapsutbildning, forsknings- och utbildningspolitiska 
uppdrag m.m. Bör ej överstiga 2 sidor, 8000 tecken.

Bläddra...Bläddra...

18. SAMVERKAN OCH INFORMATION

19. Bifoga beskrivning av dina meriter från omvärldskontakter och från information 
om forskning och utvecklingsarbete 
Exempelvis beskrivningar av samverkan med det omgivande samhället (näringsliv, industri, 
myndigheter, kulturliv och annat), egna patent och information och föreläsningar om 
forskning och utvecklingsarbete. Bör ej överstiga 2 sidor, 8000 tecken.

Bläddra...Bläddra...

20. FORSKNINGSPLAN

21. Bifoga en forskningsplan som sträcker sig tre år framåt
Bör ej överstiga tre sidor, 1200 tecken.

Bläddra...Bläddra...

22. PUBLIKATIONER

23. Bifoga fullständig publikationsförteckning
Publikationerna bör, där så är lämpligt, redovisas med sidantal och eventuella överlappningar 
samt under rubrikerna: Monografier, Peer-review-granskade artiklar, Andra vetenskapliga 
artiklar, Antologier och Övriga vetenskapliga arbeten. Markera gärna de publikationer (max 
10) du åberopar till stöd för din ansökan.

Bläddra...Bläddra...

24. EXAMENSBEVIS, BETYG och INTYG

25. Doktorsexamen eller motsvarande

26. Ange doktorsexamen med år, månad, ämne, lärosäte. 





27. Bifoga doktorsexamensbevis eller motsvarande

Bläddra...Bläddra...

28. Docentkompetens eller motsvarande

29. Ange eventuell docentkompetens eller motsvarande med ämne, år och lärosäte.







30. Bifoga docentbevis eller motsvarande

Bläddra...Bläddra...

31. Högskolepedagogisk utbildning
Bifoga kopia

Bläddra...Bläddra...

32. Handledarutbildning
Bifoga kopia

Bläddra...Bläddra...

33. Ledarskapsutbildning
Bifoga kopia

Bläddra...Bläddra...

34. Dokumentation och värdering av pedagogiska meriter
Bifoga här skriftliga utlåtanden, från exempelvis prefekt eller studierektor, som dels 
kvantitativt dokumenterar din undervisningserfarenhet och dels kvalitativt bedömer din
pedagogiska skicklighet. Individuellt inlämnade kursutvärderingar ska ej bifogas. Max 3 filer.

Bläddra...Bläddra...

35. ÅBEROPADE PUBLIKATONER

36. Förteckning över åberopade publikationer
Bifoga förteckning över de publikationer, maximalt 10 stycken, som du åberopar till stöd för 
ansökan. Urvalet och varje publikation motiveras kortfattat och din egen roll anges för 
arbeten som har flera författare. 

Bläddra...Bläddra...

37. Åberopade publikationer kan bifogas här
De publikationer som åberopas ska i första hand bifogas här. Publikationer som ej går att
bifoga digitalt skickas senare av den sökande direkt till de sakkunniga. Instruktioner ges då 
av ärendets handläggare. Max 10 publikationer. 

Bläddra...Bläddra...

38. Har du kunnat bifoga samtliga åberopade publikationer här? 
Ja

Nej

Beskrivning
Tryck tillämpa INNAN någon fråga tas bort. Frågepaket baserat på frågor och uppladdade filer. 
Översättning språkgranskad. Info om att ansökan ska skrivas på engelska tillagd. Reviderad 2015-
0417/KG
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