
 
Anvisningarna gäller för sökande till anställning som forskarassistent och biträdande 
lektor vid Medicinska fakulteten. 

 
Umeå universitet använder ett e-rekryteringssystem för utlysta anställningar. Du ombeds att ladda 
upp de filer som nämns under punkterna 1-7. Tänk på att tydligt namnge de dokument du bifogar 
(inkl. ditt eget namn). Det är viktigt att du följer dessa anvisningar så att rekryteringsgruppen och 
sakkunniga kan göra en rättvis bedömning. 

 
Till din ansökan bifogas: 

 
1. Ett introduktionsbrev som sammanfattar din karriär, tidigare forskningserfarenheter och 
framtidsplaner (1-2 sidor). 

 
2. Ett CV som inkluderar alla dina vetenskapliga publikationer (markera de fem viktigaste). 
Nedanstående information (A-N) ska finnas med i ditt CV med undantag för punkter som inte är 
aktuella för dig. Specificera i denna ordning: 

 
A. Kontaktuppgifter 
B. Högskoleexamen (Higher education degree-s), år, ämnesområde. 
C. Doktorsexamen (Doctoral degree), år-månad-dag, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel 
samt handledare. 
D. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions), år och placering. 
E. Erfarenhet som ledare av vetenskapliga projekt 
F. Nuvarande anställning (Present position), förordnandetid, andel forskning i anställningen. 
G. Tidigare anställningar (Previous positions), ange typ av anställning och förordnandetider. 
H. Uppehåll i forskningen (Interruption in research). Ange uppehåll i din aktiva forskningstid som 
påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, sjukdom, 
allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, förtroendeuppdrag eller 
andra skäl av motsvarande karaktär. Specificera skälen och ange tid och datum för uppehållet. 
I. Sökta och erhållna forskningsanslag. 
J. Priser och utmärkelser. 
K. Refereeuppdrag (vetenskapliga tidskrifter, el motsv.). 
L. Deltagande i arrangemang av vetenskapliga konferenser, symposier eller liknande. 
M. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan. 
N. Vetenskapliga publikationer, anges enligt följande instruktioner (1-9). 

 
Markera dina fem viktigaste arbeten. 
Ange namn på alla författare i den ordning som finns på publikationen. Sökandes namn med 
fetstil. Uppsatsens titel. Ange tidskriftens hela namn. Volym nummer. Första och sista sidorna. 
Publiceringsår. 

• Publicerade uppsatser – vetenskapliga original artiklar publicerade i internationella 
”peer- reviewed” tidskrifter 

• Uppsatser som är på referee-granskning i internationella tidskrifter 
• Översiktsartiklar 
• Vetenskapliga uppsatser i nationella tidskrifter. - Här ska uppsatser som publicerats i 

Läkartidningen och liknande anges. 
• ”Correspondence” - Publicerade”letters to the editor” i exempelvis Nature, Lancet etc. 



• Rapporter från vetenskapliga möten - Korta översiktsartiklar från vetenskapliga möten. 
Obs! Kongressabstrakt ska inte inkluderas. 

• Läroböcker - Ange om dessa är för grundutbildning eller forskarutbildning. Inkludera 
förläggare, publiceringsår och sidhänvisning (första till sista). 

• Annat - Internationella rapporter etc. Ange titel, författare och verksamhet. 
• Patent - Ange patent innehavare, titel, patent nummer och land där patent är godkänt. 

 
3. En kort forskningsplan på max 5 sidor som sammanfattar förväntade resultat och betydelse 
för medicinsk forskning. Informera även om den forskning som du avser att bedriva med följande: 

 
• introduktion/bakgrund 
• hypotes/frågeställning 
• metoder och preliminära resultat 
• signifikans 

 
4. En kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter. (Det ska framgå vilka pedagogiska meriter 
som du anser främst bör beaktas). 

 
• undervisningsinsatser 
• pedagogisk utbildning 
• utvecklingsarbete/forskning om utbildning 
• läromedel 
• utbildningsplanering/utbildningsadministration 

 
5. En dokumentation av klinisk meritering (i förekommande fall) 

 
6. Namn och kontaktuppgifter på minst två referenspersoner. Referenser tas i samband med kallelse 

till intervju. Vi rekommenderar att dessa är tillfrågade i detta skede. 
 

7. Övriga meriter 
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