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Utlysning av medel för gemensam postdoktorresurs vid Wallenberg 
Centrum för Molekylär Medicin och Medicinska fakulteten 
 
Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) utlyser forskningsmedel för en gemensam 
postdoktorresurs (stipendium eller anställning som postdoktor) på två år, med start under 2019, 
inom infektionsbiologi, neurovetenskap, cancer eller metabola sjukdomar inklusive diabetes. 
Huvudsyftet är att främja forskning av högsta kvalitet och att stärka samarbeten inom WCMM 
samt mellan forskare vid WCMM och andra forskare vid Medicinska fakulteten och Västerbottens 
läns landsting. Bidrag beviljas på grundval av vetenskapliga meriter och synergistisk potential, 
efter sakkunniggranskning (peer review). Beslut om fördelning kommer att fattas av WCMM´s 
styrgrupp i början av 2019. Upp till 5 två-åriga postdoktorresurser är tillgängliga i en tvåstegs 
ansökningsprocess: 
 
Steg 1. Två forskare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, bildar ett par (i + ii) och ansöker 
om bidrag till en gemensam postdoktor. Se wcmm.umu.se/gruppledare för en översikt över 
aktuella WCMM Fellows och WCMM-associerade forskare. 
 
i.  WCMM Fellow eller WCMM-associerad forskare 
 
ii.  Forskare anställd vid Medicinska fakulteten eller vid Västerbottens läns landsting (med 

anknytning till en institution inom Medicinska fakulteten) eller WCMM Fellow eller 
WCMM-associerad forskare 

 
Steg 2. Efter att WCMM-medel har tilldelats, går paret ut med annons för en postdoktor enligt 
gällande regler vid Umeå universitet. För varje tilldelad resurs täcker WCMM faktiska kostnader 
för en postdoktor (stipendium eller lön) och 400 tSEK i driftskostnader. Representant från WCMM 
kan komma att delta under själva rekryteringsarbetet, i samråd med rekryteringsgruppen. 
 
Observera att varje forskarpar endast kan beviljas maximalt ETT bidrag. Dessutom kan varje 
forskare inom kategori "i" och "ii" ovan endast ansöka om ETT bidrag. 
 
Om ansökan beviljas medel ska en postdoktor, rekryterad enligt Steg 2,  påbörja sin anställning / 
sitt stipendium vid Medicinska fakulteten senast 1 januari 2020. I undantagsfall kan ett senare 
startdatum medges. 
 
En sökande i varje par är ansvarig för ansökan (dvs. ansökan kräver underskrift av den sökandens 
prefekt). Denna sökande är den vid vars institution postdoktorn kommer att vara anställd / aktiv. 
Minst en av de två sökanden måste vara anställd vid en institution vid Medicinska fakulteten vid 
Umeå universitet. 
 
Ansökan i Steg 1 ska innehålla följande: 
 
I.  Ett följebrev undertecknat av båda sökanden med information om deras 

institutionstillhörighet, dvs institution vid Umeå universitet, sökandes anställning och 
projektets titel. Ansökan ska tillstyrkas genom underskrift av prefekt vid den institution 
där postdoktorn kommer att vara anställd / aktiv. 

 
II.  Forskningsprogram, max. 4 A4 sidor (typsnitt 12) inklusive referenser. 

Forskningsprogrammet ska presenteras enligt följande: 
 

i) Syfte. Ska vara koncist, dvs en eller eller max två meningar. 
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ii) Bakgrund. Kort introduktion av forskningsområdet. Endast fakta som är relevant för 
forskningsprogrammet bör beskrivas. 

 
iii) Tidigare resultat. Sammanfattning av egna och andras relevanta resultat. Preliminära 
resultat kan presenteras i form av data i tabeller / figurer eller med hänvisning till 
preliminära manuskript. 

 
iv) Arbetsplan Beskrivning av planerat arbete, inklusive hypoteser och metoder. 

 
III.  En beskrivning av projektets betydelse och vilka synergieffekter projektet ska ge samt hur 

projektet passar in i respektive sökandes forskningsprogram. Högst en A4-sida. 
 
IV.  Kort CV som inte överstiger två A4 sidor. Ett CV per sökande. 
 
V.  Lista över publikationer från 2011 till dags dato 

Listan ska skrivas med teckenstorlek 12 och struktureras enligt följande: 
• Originalpublikationer (publicerade i internationella tidskrifter). 

Alla medförfattare redovisas och sökandens namn ska vara märkt med fetstil. Titel på 
arbetet, publikationsår, volym, sidor (och när det är tillämpligt doi) anges. Inkludera 
Impact Factor för året som artikeln publicerades. 
• Översiktsartiklar / symposier / bokbidrag 

 
Engelsktalande sakkunniga kommer att granska ansökningarna. Vi uppmuntrar att varje ansökan 
skrivs på engelska. Ansökan ska lämnas digitalt till registrator senast 2018-12-01 
 
Skicka ansökan som en sammanhållen pdf-fil till medel@diarie.umu.se 
 
Märk mailet i ärenderaden med: WCMM Postdoktorresurs -  FS 2.1.6-1860-18 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Maria Nordström 
 


