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Inbjudan att delta som mentor i mentorsprogram för juniora forskare vid 
Humanvetenskapliga området 
 
 
Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora 
forskare. Inbjudan riktar sig till dig som är docent eller professor och är intresserad av att vara 
mentor till en mentand. Mentanden är en junior forskare och anställd vid Stockholms 
universitet som biträdande lektorer, postdoktorer, yngre forskare med ett förordnande eller 
stipendiefinansiering minst till och med juni 2018. Mentorerna kommer att utses från annan 
institution än mentanderna. 
 
Programmet är avsett främst som karriärstöd, ej som t ex fortsatt handledning. Mentorer 
förväntas heller inte läsa eller ge synpunkter på texter. Omfattning under ett år är cirka 3 
möten per termin. Inbjudan till presumtiva mentander skickas ut separat med uppmaning till 
prefekterna att sprida informationen om mentorsprogrammet. Det kommer även att finnas 
information på Humanvetenskapliga områdets webb. 
 
I september kommer vi att ha ett gemensamt uppstartsmöte där programmet kommer att 
presenteras mer utförligt.  
 
Kort bakgrund: I Stockholms universitets strategier för 2015-18 samt i åtgärdsplan år 2015-16 
anges ambitionen att ”Utveckla mentorskap för biträdande lektorer och nyanställda lektorer 
samt stimulera skapandet av en Junior Faculty”. Humanvetenskapliga områdesnämndens 
referensgrupp för rekrytering fick i januari 2016 i uppdrag att utreda behovet av stöd till yngre 
forskare, t.ex. i form av mentorskap eller Junior Faculty. Beslutet att genomföra ett 
pilotprojekt fattades efter att idén presenterats på prefektmöte 7 april 2016, var tema för ett 
profilseminarium den 22 februari 2017 samt diskuterats på prefektmöte 3 april 2017. 
 
Anmälningar kan skickas av prefekt eller av de intresserade deltagarna, till 
kristina.lofstedt@su.se senast den 31 augusti 2017. 
 
Välkommen med din anmälan! 
 
Jonas Ebbesson, dekan för Juridiska fakulteten  
Astri Muren, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekan Humanistiska fakulteten 
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