
Att söka doktorandanställning på 
Språk- och litteraturcentrum 
ANNA HULTMAN, DOKTORAND I LITTERATURVETENSKAP 
HENRIK RAHM, BITR PREFEKT MED ANSVAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 



Vilka är vi? 

•  Förstår alla svenska? 
•  Anna Hultman, doktorand i litteraturvetenskap 
•  Henrik Rahm, biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning  



I vilka ämnen kan man söka doktorandanställning 
på Språk- och litteraturcentrum 2018? 

•  Grupp 1: allmän språkvetenskap, engelska språkvetenskaplig inriktning,  
nordiska språk, kognitiv semiotik (3 doktorander) 

•  Grupp 2: semitiska språk, italienska (1 doktorand) 
•  Grupp 3: engelska litteraturvetenskaplig inriktning, filmvetenskap, 

litteraturvetenskap, Öst- och Centraleuropakunskap, spanska 
litteraturvetenskaplig inriktning (4 doktorander) 



Vilken behörighet krävs för att kunna söka 
doktorandanställning? 

•  Grundläggande behörighet (alla ämnen) 
•  Särskild behörighet (specifik för varje ämne) 



Grundläggande behörighet (alla ämnen) 

•  avlagt en examen på avancerad nivå, 
•  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 

högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
•  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 

kunskaper. 



Särskild behörighet (exemplet litteraturvetenskap) 

•  fullgjort minst 120 högskolepoäng i litteraturvetenskap 
•  godkända uppsatser i litteraturvetenskap omfattande minst 30 högskolepoäng, 

varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå 
•  god förmåga i svenska språket 
•  förmåga att tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur på engelska och på franska 

eller tyska. 



Särskild behörighet (exemplet allmän 
språkvetenskap) 

•  avlagt examen på avancerad nivå med inriktning mot allmän språkvetenskap 
•  godkända examensarbeten i allmän språkvetenskap omfattande minst 30 

högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå  



Vad innebär det att vara doktorand? 

•  Anställning med lön och sociala förmåner 
•  Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
•  Doktorandråd på SOL 
•  Doktorander representerade i sektionsstyrelser på SOL, i SOL-styrelsen och i 

fakultetens styrelser 



Hur får jag mer information om ämnet? 
Forskarutbildningsämne FFU-ansvarig E-post	8ll	FFU-ansvarig	

	 

Allmän	språkvetenskap Mikael	Roll mikael.roll@ling.lu.se	
	 

Engelska,	språkvetenskap Carita	Paradis carita.paradis@englund.lu.se	
	 

Nordiska	språk Marit	Julien marit.julien@nordlund.lu.se	
	 

Kogni8v	semio8k Göran	Sonesson goran.sonesson@semio=k.lu.se	
	 

Semi8ska	språk Lena	Ambjörn lena.ambjorn@mellost.lu.se	
	 

Italienska Verner	Egerland verner.egerland@rom.lu.se	
	 

Engelska,	li@eraturvetenskap Cian	Duffy cian.duffy@englund.lu.se	
	 

Filmvetenskap Olof	Hedling olof.hedling@liK.lu.se	
	 

Li@eraturvetenskap Torbjörn	Forslid torbjorn.forslid@liK.lu.se	
	 

Öst-	och	Centraleuropakunskap Tomas	Sniegon tomas.sniegon@eu.lu.se	
	 

Spanska,	li@eraturvetenskap Chris=an	Claesson chris=an.claesson@rom.lu.se	
	 



Hur söker jag doktorandanställning? 

•  Leta upp den doktorandanställning du är intresserad av på fakultetens 
webbplats: 
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar?ref=D 

•  Skapa konto på MyNetwork och ladda upp dina meriter 



Hur fungerar processen efter deadline 1 mars?  

•  Handledarkollegiet i vart och ett av ämnena som ingår utlysningen granskar 
ansökningarna i ämnet. 

•  Handledarkollegiet i ämnet x tar fram en tätgrupp av de bästa ansökningarna. 
•  De FFU-ansvariga i ämnena i varje grupp träffas och tar fram en gemensam 

tätgrupp. 
•  Förslagen till tätgrupperna för de tre grupperna diskuteras på FFU-utskottet där 

alla forskarutbildningsämnen är representerade. 
•  20/4 skickas rangordningarna till de sökande. 



Hur fungerar processen efter deadline 1 mars?  

•  9/5 behandlar SOL-styrelsen förslagen till tätgrupper och skickar sedan förslagen 
till fakulteten 

•  Slutet av maj beslutar forskarutbildningsnämnden och prodekanen för 
forskarutbildning om vilka som erbjuds doktorandanställningar. 

•  1/9 börjar doktoranderna sina anställningar 



Mer information 

•  Se webbplatsen för www.ht.lu.se för all information, både på svenska och 
engelska. 



Frågor? Kommentarer? 




