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1 Ämne för befordran

Ämne för befordran till universitetslektor 

Datum: 

Efternamn: Förnamn:   

Adress bostad: 

Adress arbetet: 

Telefonnummer arbetsplats: 

Telefonnummer mobil: 

Förteckning över bilagor: 
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2 CV/meritförteckning 

2.1 Personuppgifter 

2.2 Examina 

2.3 Utbildningar och anställningar inklusive tjänstledigheter 
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3 Lista över åberopade arbeten  
Maximalt 10 arbeten utöver doktorsavhandlingen kan åberopas till stöd för ansökan. 
(Doktorsavhandlingen ska alltid bifogas) Urvalet motiveras kortfattat och författarens egen roll ska 
anges för arbeten som har flera författare. Bifoga publiceringsintyg. Listan ska innehålla angivelse 
om vilka arbeten som genomgått granskningsförfarande (peer review) och vilka som återfinns i den 
norska modellen (Frida) eller Web of Science. 
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4 Avsikts-/programförklaring 
Ange kortfattat planer och framtidsvisioner avseende såväl vetenskaplig som pedagogisk 
verksamhet inom ramen för docenturen (max 7 000 tecken) 
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5 Vetenskaplig skicklighet och självständighet

5.1 Beskrivning av den egna vetenskapliga verksamheten 
Den egna rollen ska tydligt framgå, och forskningsresultaten bör belysas även i ett internationellt 
perspektiv. en egen bedömning av självständighet och produktivitet bör ingå i beskrivningen (max 
7 000 tecken)
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5.2 Fullständig publikationsförteckning 
5.2.1 Artiklar som publicerats efter granskningsförfarande (peer review) och som återfinns 
i den norska modellen (Frida) eller Web of Science Av förteckningen ska tydligt framgå 
vilka publikationer som åberopas ochsom ska bedömas av sakkunniga (se punkt 3)
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5.2.2 Andra vetenskapliga artiklar 

5.2.3 Monografier 
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5.2.4 Antologier och bokkapitel 

5.2.5 Läromedel 
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5.2.6 Populärvetenskapliga arbeten 

5.2.7 Rapporter 

5.2.8 Övriga vetenskapliga arbeten 
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5.3 Externa forskningsmedel 

5.4 Utmärkelser, priser, ledamotskap i akademier etc. 

5.5 Forskningspolitiska uppdrag 
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5.6 Övriga vetenskapliga meriter 

6 Pedagogisk skicklighet och självständighet 
6.1 Formell pedagogisk utbildning 

6.1.1 Pedagogisk utbildning 
Högskolepedagogiska kurser om 15 hp (HPE101, HPE102, HPE103)

Från och med 1 juni 2021 gäller 
För tillsvidareanställda lärare – samt övriga lärare med en anställningstid över två år, att formell 
högskolepedagogisk utbildning (motsvarande 15 hp, kurserna HPE101, HPE102 och HPE103) är ett 
behörighetskrav för ansökan om docentur i enlighet med Rektors beslut 2015-06-22 om Prövning 
och erkännande av högskolepedagogiska meriter (V 2015/272). 
Då formell högskolepedagogisk utbildning (HPE101, HPE102 och HPE103) föreligger behöver de 
pedagogiska meriterna inte ytterligare utvecklas i ansökan eller bedömas av sakkunniga. 
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6.1.2 Pedagogisk reflektion (max 7 000 tecken) 
 Egen reflektion kring pedagogiska/didaktiska frågeställningar.
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6.2 Undervisande verksamhet 
6.2.1 Undervisningserfarenhet inom grundutbildning, forskarutbildning, fort- och 
vidareutbildning 
Här bör inte bara undervisningsvolym och typ av undervisning anges utan även ansvar och aktivt 
utvecklingsarbete redovisas. 

6.2.2 Handledarerfarenhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Ange omfattningen av handledda examensarbeten och uppsatser. 
13 
(
18) 



6.2.3 Kursutveckling och utbildningsadministration 
Ange utveckling av kurser, kursansvar. Ange uppdrag som t.ex. studierektor och studievägledare 
(specificera tidpunkt, omfattning och arbetsuppgifter)

2020-10-23

6.2.4 Pedagogiska arbeten och läromedel 
Av förteckningen ska tydligt framgå vilka publikationer som ska bedömas av den sakkunniga 
(se punkt 3)
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6.2.5  Utmärkelser och priser

6.2.6 Övriga pedagogiska meriter 
Ange pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller pedagogisk forskning. 



2020-10-23 

16 (18) 

6.2.7 Värdering av pedagogiska insatser på grundnivå, avancerad nivå

xledpi
Överstruket
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7 Administrativa meriter och ledningsuppdrag 
7.1 Ange eventuella uppdrag och erfarenhet av administration och ledning 

7.2 Medverkan vid planering och genomförande av konferenser, 
som t.ex. arrangör eller temaansvarig  

7.3 Ledarskapsutbildning 
Ange form, nivå, tidpunkt, arrangör och typ 
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7.4 Kompetens 
Ange dokumenterad förmåga till strategisk planering, entreprenörskap, ledning, beslutsfattande, 
delegering, förnyelse, organisation.  

8 Omvärldskontakter och information om forskning och 
utvecklingsarbete
8.1 Samverkan med det omgivande samhället 
Ange samverkan avseende den egna vetenskapliga och pedagogiska verksamheten 
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8.2 Information om forskning och utvecklingsarbete 

9 Övrigt
Övrigt som har relevans till ansökan om att antas som oavlönad docent vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. 

Jag är medveten om att ansökan är offentlig handling och medger att universitetet registrerar mina 
uppgifter i sitt dataregister. 

Skicka ansökan i pdf-format till lfn-samfak@samfak.gu.se 
Bifoga åberopade publikationer (ej abstracts), intyg och sammanställning av undervisning i pdf-
format.  
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