6

1 (3)

FÖRSLAG
2021-11-09

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Till
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Anhållan för universitetslektor i ekonomisk historia
med inriktning kvantitativa metoder
Bakgrund och personalbehov
Uppge bakgrunden till rekryteringen och ert personalbehov. Exempelvis
utbildningsutveckling eller utökning av utbildningsuppdraget, pensionsavgångar, anställningar
som avslutas, tjänstledighet etc. Relatera bakgrundsbeskrivningen till de frågor som ska
besvaras och information som ska ges nedan.
Har ni i dagsläget en plan för ytterligare rekryteringar av undervisande personal under de
närmsta 4–5 åren? Diskutera utifrån nedanstående tabell.
År
Antal tillsvidareanställda
lektorer/professorer
Antal tillsvidareanställda
adjunkter
Antal visstidsanställd
lärarpersonal
Pensionsavgångar
Planerad/önskad
rekrytering
Totalt

2021
17,5

2022
17,5

2023
20,5

2024
23,5

2025
24,5

4,5

3,5

2,5

1,5

1,5

1

1

3

4

2

23,5

23,5

26

22

26

Ange alla siffror i heltidsekvivalenter
•
•
•

Motivera språkkrav
Då institutionens undervisning på grundnivå sker på svenska så behövs ett språkkrav
för utlysningen.
Finns det en plan för internationell spridning?
Ja
Har ni i dagsläget önskemål om att möjligtvis utöka tjänsten till fler än vad som
annonseras?
Ja

För kännedom: vid önskan om att anställa fler än en person, så kallad dubblering
När ni har mottagit justerat protokoll från lärarförslagsnämnden kan institutionen anhålla om
”dubblering”. Vänligen mejla en anhållan med motivering och ny ekonomisk redogörelse.
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Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Till
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Anställningsprofil för universitetslektor i ekonomisk historia med inriktning
kvantitativa metoder
Förslag från styrelsen vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Ämnesområde

Ekonomisk historia

Ämnesbeskrivning

Ekonomisk historia är studiet av produktion,
reproduktion, fördelning och konsumtion, och de
föränderliga sociala samt institutionella
förutsättningar för detta. Ekonomisk-historisk
forskning präglas av teoretisk pluralism och
metodbredd, som innebär att både kvantitativa och
kvalitativa metoder används, t. ex. ekonometri,
diskursanalys, muntlig historia och källkritiska
arkivstudier. Inom ämnet ryms flera olika fält så
som företagshistoria, prishistoria, socialhistoria,
arbetslivshistoria, miljöhistoria, historisk demografi
och genusarbetsdelning. Vid institutionen bedrivs
forskning inom flera av dessa områden och under
långa historiska perioder.
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på i första
hand grundnivå och avancerad nivå inom
ekonomisk historia, inklusive moment som
förutsätter kunskaper om kvantitativa metoder och
modeller. Undervisningen vid institutionen är
inriktad på svensk och internationell ekonomisk
historia. Sökanden ska vara beredd att delta i
pedagogiskt utvecklingsarbete och administration
på alla nivåer genom att bl. a. aktivt delta vid
institutionens forskningsseminarier, bedriva egen
forskning samt söka externa forskningsbidrag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den
som avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia eller
har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat
pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet och
kompetens i svensk och/eller internationell
ekonomisk historia, inklusive kunskaper om
användning av avancerade kvantitativa metoder och
modeller inom ämnets forskningsfront.
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Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha
visats genom undervisning såväl på grundnivå som
på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl
dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att
bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta
som den förmåga och lämplighet i övrigt som
behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet samt vid att den sökande har
undervisat inom avancerad kvantitativ metod.
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom
internationella publiceringar de senaste fem åren.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att
samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs även vid att framgångsrikt ha planerat,
sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från
externa finansiärer.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid
förmågan att samverka med det omgivande
samhället och att informera om forskning och
utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om
minst 15 högskolepoäng eller motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk
utbildning om minst 15 högskolepoäng och som
inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande
kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan
utbildning under de två första åren av anställningen.
Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen,
eftersom undervisningen på grundnivå sker på
svenska.
Stockholms universitet strävar efter att vara en
arbetsplats som är fri från diskriminering och ger
lika möjligheter för alla.

