
  

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik   
   BESLUT 
   ON 2015-09-16 
 
   Till 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
 
Anställningsprofil för universitetslektor i Akvatisk radioekologi 
 
Förslag från styrelsen vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik:  
 
Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar studier av transporter och effekter av 

radionuklider i naturliga ekosystem, med fokus på ekologiska 
processer. 
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  
 

Forskning, undervisning och handledning. 

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 15 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.  
 

Finansiering 
 

Inom institutionens budgetram 

Övriga upplysningar  
 
 

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet: www.science.su.se  
 

 
 
English translation 
 
Associate professor in Aquatic Radioecology 
 
Subject description 
.  

The subject includes studies of transport and effects of 
radionuclides in natural ecosystems, with a focus on ecological 

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


  

processes. 
 

Main responsibilities  
 

Research, teaching and supervision. 

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 15 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 attention will be given to 
research and teaching skills. The assessment of research skills 
will focus primarily on merits within the subject area of the 
position.  
 

Funding 
 

Within the department’s budget. 

Additional information  
 
 

The Faculty’s criteria for assessment of research and teaching 
skills: www.science.su.se 
 

 
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: 
   
Clare Bradshaw, EMB 
Ulrik Kautsky, SKB, Sweden 
Linda Kumblad, BalticSea2020 
Francisco Nascimento, EMB 
Karolina Stark, EMB 
Karin Aquilonius, SKB, Sweden 
Mats Eriksson, SSM, Sweden 
Frederic Alonzo, IRSN, France 
Jordi Vives i Batlle, SCK, Belgium 
Justin Brown, NRPA, Norway 
Hans-Christian Teien, NMBU, Norway 
Iisa Outola, STUK, Finland 

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

