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Att tänka på vid docentansökningar 

Sökande 

• Doktorsavhandlingen ska finnas med bland de tio åberopade publikationerna. 

• Åberopade publikationer ska vara publicerade eller accepterade. 

• Medförfattarintyg krävs normalt till samtliga samförfattade åberopade publikationer, 
från minst en medförfattare per publikation. Av intyget ska framgå omfattningen av 
den sökandes insats. Det kan vara ett underskrivet, inskannat intyg eller ett mail. 

• Kvantifiering av undervisningserfarenhet, med underlag i form av ex. intyg från 
studierektor (motsv.) ska bifogas 

• Alla handlingar kan skickas in elektroniskt eller på papper. 

Institution 

• Tillstyrkan från professorskollegiet (motsvarande) ska inkomma från institutionen i 
samband med ansökan.  

• Om den sökande söker docentur i samma ämne som denne doktorerat i krävs en intern 
sakkunnig och en extern sakkunnig, annars krävs en intern och två externa 
sakkunniga. 

• Av prefektens brev ska framgå att  

o ärendet har beretts i vederbörlig ordning  
o professorskollegiet/motsvarande har behandlat och stödjer ansökan 
o jävsfrågan tagits i beaktande vid val av sakkunniga  
o inget jäv föreligger  

 
• Om den sökande inte är anställd vid institutionen ska även framgå på vilket sätt den 

sökande kan vara till nytta för verksamheten. 

• I de fall ämnet inte är ett forskarutbildningsämne ska ansökan innehålla en särskild 
motivering varför det är värdefullt för fakulteten att meddela docentkompetens. 

 

Riktlinjer m.m. finns på denna webbsida.  

http://www.samfak.su.se/regelverk-och-beslut/anst%C3%A4llning-och-rekrytering/docent%C3%A4renden-och-affiliering
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Attachment 3.1: Involvement in the 10 chosen publications 
 
4. Author, A., Author, B., Applicant, X., & Author, C. (YYYY). Name of the article. Name 
of the publication, Issue X, pages pp-pp. 
 
My contribution: 
In this study all co-authors except the first author contributed equally much to the manuscript, 
hence the order of the second-fifth author was decided by alphabetic order. The first author 
developed the idea and all co-authors were included in the discussion and final decision about 
the aim of the article. The responsibility of writing certain parts of the paper was distributed 
amongst all authors; my responsibility was writing about the mechanisms (moderators and 
mediators) of job insecurity. All co-authors commented on the manuscript and were involved 
in completing the manuscript. All authors read and approved the final manuscript.  
 
 
 
 
I hereby confirm that the distribution of work with the above cited study is correctly described 
above. 
 
 
 
 
 
 
PhD A. Author, 
Department of 
Science, University X 
 

 Docent B. Author, 
Department of 
Science, University Y 
 

 Professor C. Author, 
Department of 
Science, University Z 
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Angående ansökan om docentur för [Förnamn Efternamn] 
 
Institutionen för vetenskap stöder [Förnamn Efternamns] ansökan om att bli antagen som docent i 
ämne. Ansökan har preliminärt behandlats av [professorskollegiet/motsvarande], som är av 
uppfattningen att ansökan är befogad. Ansökan är således förankrad vid institutionen. De nedan 
föreslagna sakkunniga har förklarat att de är villiga att åta sig uppgiften och att jäv ej föreligger 
med hänsyn till den sökande. 
 
Institutionens förslag på sakkunniga är: 
 
extern sakkunnig 
 
Förnamn Efternamn, professor 
Institutionen för vetenskap 
Universitetet 
999 99 Ort 
e-post: epost@universitetet.se 
 
intern sakkunnig 
 
Förnamn Efternamn, professor 
Institutionen för vetenskap 
Stockholms universitet 
e-post: epost@universitetet.se 
 

Stockholm ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

Förnamn Efternamn 
prefekt 
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