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Anvisningar för ansökan till doktorandplats 

Ansökan ska lämnas in via Lunds universitets rekryteringssystem. Information om 
systemet finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-
anstallning 

 

Behörighet 

Behörighetskraven återfinns i den allmänna studieplanen för respektive ämne 
(avsnitt 3.2). Samtliga allmänna studieplaner finns här: 
https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/ 

Behörighetskraven ska vara uppfyllda när ansökan lämnas in. Det är inte möjligt att 
komplettera ansökan med ytterligare meriter efter sista ansökningsdag.  

 

Ansökan 

Till ansökan ska bifogas: 

 CV/meritförteckning 

 personligt brev 

 dokumentation av tidigare studier 

 dokumentation av språkkunskaper 

 uppsatser/examensarbeten 

 eventuella vetenskapliga publikationer 

 projektplan 

Om du redan är antagen till forskarutbildning, antingen vid Lunds universitet eller 
vid ett annat lärosäte, ska du dessutom bifoga dokumentation av hur den 
utbildningen har fortlöpt, till exempel i form av en uppdaterad individuell 
studieplan.  

 

Samtliga dokument ska laddas upp i rekryteringssystemet i pdf-format. 

 

CV/meritförteckning 

Förteckningen ska vara skriven på engelska, om inget annat anges i utlysningen. 

Följande meriter är av intresse för vår bedömning av ansökan: 
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 vetenskapliga publikationer och aktiviteter 
till exempel: artiklar, rapporter, föredrag 

 erfarenhet av undervisning inom högre utbildning 

 erfarenhet av administrativt arbete inom högskolesektorn 
till exempel: ledamotskap i beslutande eller beredande organ; arbete med 
kursutvärdering 

 övriga erfarenheter av relevans 
t.ex. redaktörskap. peer review-arbete, projektledning 

Dessa meriter ska enbart förtecknas. Vi kan komma att begära adekvat 
dokumentation av dem senare. 

 

personligt brev 

I motiveringen ska du ange dina skäl för att söka till forskarutbildningen samt hur 
din studiebakgrund förhåller sig till det forskarutbildningsämne du söker till. 

 

dokumentation av tidigare studier 

Studier på både grundläggande och avancerad nivå ska dokumenteras genom 
examensbevis, Ladok-utdrag eller motsvarande. Dokumentationen bör innehålla en 
detaljerad lista på genomgångna kurser och deras betyg. 

 

dokumentation av språkkunskaper 

För samtliga forskarutbildningsämnen vid humanistiska och teologiska fakulteterna 
krävs goda kunskaper i engelska. I den allmänna studieplanen kan ytterligare krav 
på språkkunskaper vara angivna. Särskilda språkkunskaper kan också behövas för 
det forskningsprojekt du planerar att genomföra. 

De språkkunskaper som fordras för den utbildning du söker ska dokumenteras på 
samma sätt som tidigare studier eller genom intyg, om inte annat anges i den 
allmänna studieplanen. 

 

examensarbeten 

Relevanta examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, alltså kandidat- och 
magister-/masteruppsatser, ska bifogas ansökan. 

Det underlättar vår bedömning om de inskickade examensarbetena är på svenska, 
engelska eller, om du söker forskarutbildning i ett språkämne, på ämnesspråket. 
Om de är författade på annat språk accepterar vi en översättning. Om detta inte är 
möjligt, kan en sammanfattning på engelska i vissa fall fungera som underlag för 
bedömningen. 

 

eventuella vetenskapliga publikationer 

Om du har publicerat forskning inom det forskarutbildningsämne som du söker till, 
ska dessa publikationer bifogas ansökan. 
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projektplan 

Projektplanen ska vara skriven på engelska, om inget annat anges i ansökan. 

Du ska beskriva det forskningsprojekt som du vill genomföra under utbildningen 
och som ska leda fram till en doktorsavhandling. Projektplanen ska omfatta 
maximalt 1500 ord, exklusive referenser, och innehålla följande: 

 syfte och forskningsfrågor 

 projektets relevans för forskningen inom disciplinen och för samhället i stort 

 genomförande – beskrivning, motivering, tidsplan och i förekommande fall en 
forskningsetisk reflektion 

 relation till tidigare och pågående forskning inom relevant forskningsfält 

 

Ytterligare information 

På fakulteternas hemsida finns ytterligare information, bland annat 

 information om forskarutbildning vid Lunds universitet och vid HT-
fakulteterna, 

 beskrivning av antagningsprocessen, inklusive tidsplan 

 lista över utlysta doktorandplatser 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kontaktpersonerna i utlysningen: 

 Fakultetssekreteraren svarar på frågor om rekryteringssystemet, om vad 
ansökan ska innehålla och om antagningsprocessen. 

 Forskarutbildningsansvarig, prefekt, ämnes- eller projektansvarig svarar på 
frågor om forskarutbildningens innehåll, om ämnets avgränsning och om 
aktuell forskning inom ämnet. 

 

Var vänlig kontakta inte enskilda forskare inom ämnet! 

 


