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Gemensamma paket
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Skapa nytt paket

 Gamla frågepaket

T/A generell

Lärare generell

Extra ladda publikationer

Postdok/forskare generell

Doktorand generell

tillämpatillämpa Editera ta bort tillbaka

Detaljvy frågepaket
Postdok/forskare generell

Frågor

1. PERSONLIGT BREV

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

Bläddra...Bläddra...

3. CV

4. 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...

5. Språkkunskaper

6. Beskriv kort dina språkkunskaper





7. Doktorsexamen eller motsvarande

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





9. Bifoga doktorsexamensbevis eller motsvarande

Bläddra...Bläddra...

10. PROJEKTPLAN/FORSKNINGSPLAN

11. Bifoga projektplan/forskningsplan
Beskriv 1. Varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/ projektet. 2. Varför 
och hur du vill bedriva projektet. 3. Vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet. Bör ej
överstiga 3 sidor. 

Bläddra...Bläddra...

12. Referenser

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

Användare Externa kandidater Brev Meddelande Rekryteringsprocess Urvalsfrågor

Trädstrukturer Kompetensroller Kompetenshantering Diverse verktyg Systemloggar Rapporter







14. Rekommendationsbrev
Max 3 filer

Bläddra...Bläddra...

15. PUBLIKATIONER

16. 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...

17. 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...

Beskrivning
En generell mall för postdoktorers och forskares ansökningar. Frågor som instituionen bedömmer 
mindre relevanta kan enkelt tas bort inför annonseringen. Samtliga frågor är översatta. 2015-04-
17 KG
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