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Undertecknad anhåller härmed om att bli antagen som docent i
Ort/datum
Namnteckning sökande

Akademisk titel

Namnförtydligande

E-post

Till ansökan skall fogas följande bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Personbevis
Styrkt merit- och tjänsteförteckning med betydelse för docenturen
Bevis om doktorsexamen.
Protokoll från betygsnämndens bedömning av disputationsprovet (kan beställas från LiU:s
registrator). Om uppgift om huvud- och biträdande handledare ej framgår av protokollet ska
detta anges specifikt.
Bevis om specialistkompetens, vid ansökan om docentur i klinisk specialitet.
Förteckning över originalarbeten och systematiska reviews/meta-analyser (inklusive
accepterade manuskript) publicerade i internationella tidskrifter med refereegranskning. I de
fall manuskript har accepterats för publikation ska bevis därom bifogas. Bevis om accepterat
manuskript bifogas förteckningen. Det ska tydligt framgå vilka artiklar som ingått i
doktorsavhandlingen. Övriga översiktsartiklar, bokkapitel och fallrapporter liksom andra
publikationer, redovisas separat. Publikationerna redovisas i kronologisk ordning med den
äldsta först. Viktigt att artiklarna är numrerade i förteckningen.
Redogörelse för vetenskaplig självständighet (max 2 sidor) i den forskning som bedrivits efter
disputationen. Av särskild betydelse är att redogöra för den självständiga insatsen utan tidigare
huvud- eller bihandledare i de åberopade arbetena. Självständighet dokumenteras bl a genom
publikationer utan medverkan av tidigare handledare, genom egna forskningsanslag, refereeuppdrag
samt genom uppdrag som biträdande handledare.
Intyg från genomgångna pedagogiska kurser inklusive:
- Handledning av forskarstuderande - Avancerad kurs högskolepedagogik, 4 hp.
- Introduktion till PBL och basgruppshandledning - grundläggande utbildning för handledare i
problembaserat lärande.
Titel på den pedagogiska reflektionen/analysen samt en kort beskrivning över det planerade
innehållet. Ange vilka resurspersoner som kontaktats, dvs både en ämneskompetent lärare
samt en av fakulteten utsedd pedagogisk kompetent person. I de fall den sökande vill
tillgodoräkna sig ett redan skrivet högskolepedagogiskt arbete bifogas detta till ansökan.
Redogörelse för den sökandes pedagogiska meriter innefattande omfattning och typ av undervisning,
eventuella kursvärderingar, produktion av läromedel samt pedagogiska utvecklingsprojekt. Om
synnerliga skäl till undantag från pedagogiska kompetenskrav åberopas ska sökanden ange skälen till
detta samt ange hur nödvändig pedagogisk kompetens istället har erhållits (max 2 sidor).

11. Avsiktsförklaring (max 2 sidor), där den sökande anger sina framtida ambitioner för
undervisning, forskningshandledning och forskning med anknytning till medicinska fakulteten.
12. Ämnesföreträdarens yttrande
13. De i förteckningen upptagna publikationerna (punkt 6).
Bilagor inlämnas i ett exemplar. Publikationer inlämnas i tre färdigsorterade exemplar.
Ansökan fylls i på skärmen, skrivs ut, undertecknas och skickas till:
Anställningsnämnden, Ewa Westny Medicinska fakultetens kansli, 581 83 LINKÖPING.
Tel 013-28 20 97, e-post: ewa.westny@liu.se

