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Att söka doktorandanställning på
Språk- och litteraturcentrum 2019
LISA-MARIE TEUBLER, DOKTORAND I ENGELSKA, LITTERATURVETENSKAPLIG INRIKTNING
HENRIK RAHM, BITR PREFEKT MED ANSVAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Vilka är vi?
•
•
•
•

Förstår alla svenska?
If not we will change to a Power Point presentation in English
Lisa-Marie Teubler, doktorand i engelsk med litteraturvetenskaplig inriktning
Henrik Rahm, biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Vilka doktorandanställningar kan man söka på
Språk- och litteraturcentrum 2019?
• Fyra doktorander i allmän språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig
inriktning eller nordiska språk
• Två doktorander i franska eller italienska
• Doktorand i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria
• Doktorand i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
• Doktorand i filmvetenskap
• Doktorand i litteraturvetenskap
• Två doktorander i humanistiska och teologiska ämnen inom forskarskolan
Agenda 2030

1

07/02/2019

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 engelska med
litteraturvetenskaplig inriktning)
• godkänt examensarbete i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå,
• synnerligen god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift,
• förmåga att tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur och litterära texter på minst två
av följande språk: franska, tyska, svenska.
• Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat
motsvarande kunskaper.
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Särskild behörighet (exemplet nordiska språk)
• avlagt examen på avancerad nivå med inriktning mot svenska/nordiska språk,
• godkänt examensarbete med inriktning mot svenska/nordiska språk omfattande
minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, avfattat på svenska, danska, norska
eller engelska,
• god förmåga att tala och skriva svenska, alternativt norska eller danska.
• Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat
motsvarande kunskaper.

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
• Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat
motsvarande kunskaper.

Forskarskolan Agenda 2030
• Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander från alla fakulteter. Du kommer att
tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma
tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de
frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att
utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete.
• Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till
Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030s holistiska ansats bör vara
en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål.
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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 till FFU-ansvarig

Allmän språkvetenskap

Mikael Roll

mikael.roll@ling.lu.se

Engelska,
språkvetenskap
Nordiska språk
Italienska

Carita Paradis

carita.paradis@englund.lu.se

Anna W Gustafsson
Verner Egerland

anna_w.gustafsson@nordlund.lu.se
verner.egerland@rom.lu.se

Engelska,
litteraturvetenskap
Filmvetenskap

Cian Duffy

cian.duffy@englund.lu.se

Olof Hedling

olof.hedling@litt.lu.se

Litteraturvetenskap

Torbjörn Forslid

torbjorn.forslid@litt.lu.se

Öst- och Centraleuropas Tomas Sniegon
kulturhistoria
Franska
Jonas Granfeldt

tomas.sniegon@eu.lu.se
jonas.granfeldt@rom.lu.se

Hur söker jag doktorandanställning?
• Leta upp den doktorandanställning du är intresserad av på fakultetens
webbplats: https://www.lu.se/vacancies#
• Skapa konto och registrera dig i Varbi och ladda upp dina meriter:
• https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning
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Hur fungerar processen efter deadline 1 mars?
• Handledarkollegiet och doktorandrepresentant i ämnet i utlysningen granskar
ansökningarna i ämnet.
• Handledarkollegiet och doktorandrepresentant tar fram en tätgrupp av de bästa
ansökningarna.
• De FFU-ansvariga och doktorandrepresentant i de gruppvisa utlysningarna
grupp träffas och tar fram en gemensam tätgrupp.
• Förslagen till tätgrupperna diskuteras på FFU-utskottet 12/4 där alla
forskarutbildningsämnen och doktoranderna är representerade.
• 12/4 skickas rangordningarna till de sökande.

Hur fungerar processen efter deadline 1 mars?
• 8/5 behandlar SOL-styrelsen förslagen till tätgrupper och skickar sedan förslagen
till fakulteten
• 27/5 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.
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Frågor? Kommentarer?
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