Two doctoral students in Latin, Semitic Languages,
Slavic Languages (specifically Russian Literature) or
Hispanic Literatures
Lund University, The Faculties of Humanities and Theology,
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities.
The University has 40 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö.
We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.
The Joint Faculties of the Humanities and Theology have eight departments and carries out large and
varied work within research and education with the purpose to understand people as cultural and social
beings. The faculties have some 700 employees and around 4000 students.
The Centre for Languages and Literature at Lund University (SOL) is Sweden’s largest university
department for languages, linguistics, literature and area studies. SOL provides a wide range of
freestanding courses complemented with an increasing number of first and second cycle degree
programmes. Housing 33 subjects and roughly the same number of PhD programmes, SOL is a solid
foundation for broad and deep education and research, characterised by national and international
visibility. SOL is managed by a board chaired by the Head of Department. The management also
includes two assistant heads of department with special areas of responsibility. More than 250 people are
employed and around 3 000 students, including around 100 PhD students, conduct their studies at SOL.
Work assignments
Doctoral education. Departmental work, such as teaching and administrative tasks, can be assigned.

Admission requirements
Admission requirements for doctoral studies in each subject are specified in the relevant general
syllabus, available at https://www.ht.lu.se/en/education/phd-studies/general-syllabi/

Assessment basis
The selection process will primarily take into account the applicants’ ability to benefit from third
cycle studies. This is assessed from the criteria quality, quantity, progression and relevance.

The application must include:
- records of first- and second-cycle studies (Ladok transcript or other transcript of courses and grades)
- first- and second-cycle theses/degree projects
- a list of other relevant administrative and educational qualifications
- scholarly journal articles, reports or papers of relevance for the subject
- where applicable, documented skills in a language of relevance for the research studies
- project proposal (1500 words max. excluding references)

Please note that you need to upload all documents (theses/degree projects, articles, project plan
etc.) with your application, in the pdf-format.

Type of employment
Limit of tenure, four years according to HF 5 kap 7§.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender
equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.
To apply, please click the button "Login and apply"
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Temporary position longer than 6 months
1st September 2021
Monthly salary
2
100
Lund
Skåne län
Sweden
PA2021/165
Cajsa Sjöberg, Latin https://www.ht.lu.se/en/contacts/staff/
Lena Ambjörn, Semitic Languages https://www.ht.lu.se/en/contacts/staff/
Johanna Lindbladh, Slavonic Languages https://www.ht.lu.se/en/contacts/staff/
Christian Claesson, Spanish https://www.ht.lu.se/en/contacts/staff/
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet 046-222 93 64
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli 046-222 93 62
2021-02-01
2021-03-01
http://lu.varbi.com/what:job/jobID:376854/

Två doktorander i latin, semitiska språk, slaviska språk
(speciellt rysk litteratur) eller spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning
Lunds universitet, Humaniora och teologi,
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i
vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad
verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell
och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk,
språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser
som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina
33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i
utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en
styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda
verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är
forskarstuderande.
Arbetsuppgifter
Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan
förekomma.

Behörighet
Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se
https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på
forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:
- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och
mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från
annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Anställningsform
Tillträde
Löneform
Antal lediga befattningar
Sysselsättningsgrad
Ort
Län
Land
Ref. nr.
Kontakt

Facklig företrädare
Publicerat
Sista ansökningsdag
Länk till annons

Visstidsanställning längre än 6 månader
2021-09-01
Månadslön
2
100
Lund
Skåne län
Sverige
PA2021/165
Cajsa Sjöberg, latin https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Lena Ambjörn, semitiska språk https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Johanna Lindbladh, slaviska språk https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Christian Claesson, spanska https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet 046-222 93 64
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli 046-222 93 62
2021-02-01
2021-03-01
http://lu.varbi.com/what:job/jobID:376854/

