LEDIGKUNGÖRELSE

Anslås
2013-05-21

Ref.nr. SU FV-0620-13

STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN

Universitetslektor i nationalekonomi, med inriktning
mot arbetsmarknadsekonomi,

vid Institutet för Social Forsking (SOFI). Sista ansökningsdag 2013-07-01. Ref.nr. SU FV0620-13.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och forskning i arbetsmarknadsekonomi. Minst 30 % av
årsarbetstiden ska användas för forskning och egen utveckling. Ytterligare tjänstledighet för forskning kan
beviljas om sökanden erhåller forskningsanslag, dock måste minst 30 % av årsarbetstiden ägnas åt undervisning
på AKPA (Arbetsmarknadskunskap med management). Undervisningen avser utbildning på grundnivå i
arbetsmarknadsekonomi och innefattar kursansvar, handledning av uppsatser, och examination. All undervisning
bedrivs på svenska och utbildningens fokus ligger på svenska arbetsmarknadsförhållanden och institutioner. Den
sökande förväntas också utföra visst pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i institutionsarbetet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller har motsvarande
vetenskaplig skicklighet samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom
undervisning på grundnivå och bör ha visats på avancerad nivå. Skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett
sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande skall ha såväl
förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna
väl. Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och
bruk av svenska språket.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom ämnesområdet, samt
pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället
(organisationerna på arbetsmarknaden, offentliga sektorn, mm.) och att informera om forskning och
utvecklingsarbete.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
förvärvade på annat sätt.
Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha
förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av
anställningen.

1(2)

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutet
gärna att kvinnor söker anställningen.
Kontaktuppgifter
Upplysningar om tjänsten lämnas av professor Matthew Lindquist, studierektor på AKPA, tfn: 08-163831, epost: matthew.lindquist@sofi.su.se , Professor Anders Björklund, föreståndare vid SOFI, tfn: 08-163452, e-post:
anders.bjorklund@sofi.su.se
Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av handläggare Henrik Lindell,
tfn 08-16 33 02, e-post: henrik.lindell@su.se
Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 0816 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.
Ansökan
För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär.
Till ansökningsformuläret för denna anställning
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet
tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga
varvid engelska är arbetsspråket.
Mall för ansökan om anställning som lärare och universitetets anställningsordning finns på
www.su.se/nyanstallning.

För ytterligare information
Stockholms universitet: www.su.se
Institutet för social forskning: www.sofi.su.se
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