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Stockholms universitet    
    

   
 

 

 

  
Handläggningsordning för doktorandrekrytering vid Humanistiska 
fakulteten 
Humanistiska fakultetskansliet samordnar samtliga doktorandutlysningar vid fakulteten.  

Institutionsstyrelsen beslutar om att utlysning av ledig/-a plats/-er i utbildning på forskarnivå 
ska ledigkungöras.  

Institutionen ansvarar sedan för att utkast till annons skickas med e-post till fakultetskansliet 
senast tre veckor före annonsen ska anslås (15 mars respektive 15 september). 

Fakultetskansliet ansvarar sedan för att upprätta ett ärende om doktorandrekrytering (begära 
diarienummer bl a) samt att lägga upp annonsen i rekryteringsverktyget ReachMee. 

Fakultetskansliet ansvarar för att annonsen anslås på Stockholms universitets officiella 
anslagstavla, Södra huset – hus A, plan 4, samt publiceras på Stockholms universitets centrala 
webbplats. Kansliet ombesörjer därutöver att utlysningen anslås som nyhet på fakultetens 
webbplats samt i universitetets övriga digitala kanaler och i SULF’s tidning 
Universitetsläraren.  

Institutionen ansvarar för övrig spridning och annonsering.  

Fakultetskansliet skickar med e-post annonsens direktlänk till institutionen ca 1 vecka före 
utlysningsdagen, för att institutionen ska kunna länka till annonsen från sin webbplats.  

Fakultetskansliet ansvarar för ärendet i rekryteringsverktyget ReachMee fram till annonsen 
publiceras, därefter tilldelas institutionen ansvaret, men fakultetskansliets handläggare 
kvarstår alltid som deltagare i ärendet. 

Institutionen ansvarar för att dokumentera urvalsprocessen. Av dokumentet ska det framgå om 
de sökande uppfyller behörighetskraven eller inte samt hur väl sökande som tillhör tätgruppen 
uppfyller bedömningsgrunderna. Beroende på det totala antalet behöriga kan det finnas behov 
av att dela in dem i två grupper utifrån bedömda meriter. Sökande som tillhör den mer 
meriterade gruppen bildar en tätgrupp. Rangordningen inom tätgruppen ska i första hand 
göras utan beaktande av eventuella finansieringsmöjligheter. Dokumentet bör formuleras så 
att det blir tydligt för sökande som inte antagits, varför de inte kommit ifråga för antagning. 
Dokumentet ska diarieföras i samma ärende som ansökningarna.  
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Institutionsstyrelsen fattar beslut om att anta de sökande som kommer att ha 
doktorandställning vid Stockholms universitet och beslutar samtidigt att utse två handledare 
till doktoranden, varav en till huvudhandledare.  

Efter institutionsstyrelsens beslut om antagning till utbildning på forskarnivå kan prefekt 
besluta om doktorandanställning.  

Institutionen ansvarar för att meddela övriga sökande om att platsen i utbildning på 
forskarnivå (och eventuellt doktorandanställningen) tilldelats (är tillsatt av) annan sökande. 

Institutionen ansvarar för diarieföringen av dokument i ärendet och kontrollerar att alla 
allmänna handlingar är uppladdade.  

Individuell studieplan ska upprättas och fastställas av institutionsstyrelsen senast två månader 
efter studiernas början. Institutionen skickar skannad kopia på individuell studieplan (ISP) för 
nyantagna till fakultetskansliet (isp.humfak@su.se) efter beslut om fastställande. 

Att tänka på för institutionen 
Alla lediga platser i utbildning på forskarnivå ska i normalfallet ledigkungöras i 
rekryteringsverktyget ReachMee. 

Undantag görs endast när den sökande redan är antagen till utbildningen vid annat lärosäte 
eller ska genomföra utbildningen inom ramen för sin anställning hos annan arbetsgivare, 
alternativt när det handlar om utlysning i samarbete som styr var huvudannonsen ska ligga. 
Kontakta i dessa fall fakultetskansliet för ytterligare information om ärendegången. 

Annonseringen sker alltid på svenska, men får gärna även ske på engelska för att underlätta 
internationell rekrytering. 

Humanistiska fakultetens forskarskola presenteras i alla annonser med länk till dess 
webbplats. Institutionen kan välja att rikta utlysningen mot aktuella teman inom ramen för 
forskarskolan. 

Om ett ämne ska lysa ut två eller flera doktorandanställningar inom olika projekt bör man 
överväga om det är bäst att samla dem i samma annons eller skapa separata annonser för varje 
profil. Avvägningen bör göras med hänsyn till tydlighet för de sökande och institutionens 
hantering av inkomna ansökningar. 

Senast fastställd allmän studieplan (ASP) ska finnas tillgänglig senast samma dag som 
annonsen anslås.  
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Den person som vid institutionen ska ansvara för diarieföringen av ansökningar och övrig 
dokumentation i ärendet behöver utökad behörighet till rekryteringssystemet ReachMee. 
Kontakta i dessa ärenden Personalavdelningen: rekrytering@su.se 
Rekryteringsrutin till ReachMee finns på Medarbetarwebben: 
http://www.su.se/medarbetare/personal/rekrytering/rekryteringsrutin-reachmee-1.237229 

Institutionen bör tidigt i processen bestämma om urvalsprocessen ska hanteras i ReachMee, 
och i så fall se till att berörda får tillgång till ansökningshandlingarna i god tid. (Manual finns 
i rekryteringsverktyget och nås genom att klicka på kandidatfliken i ett ärende och sedan 
klicka på ”dokument” längst ned till höger.) 

Blanketten Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå kan, men behöver inte, 
användas som underlag för etablering i Ladok. Blanketten finns både på svenska och 
engelska:  
http://www.su.se/medarbetare/service/blanketter-mallar/studieadministration/ladokblanketter-
1.3457  

Sökande som begär det har rätt att få motivering till antagningsbeslut vid avslag. 
Dokumentationen av urvalsprocessen bör därför formuleras så att det blir tydligt för den 
sökande som inte antagits, varför han/hon inte kommit ifråga för antagning.  

Alla frågor kring diarieföring ställs till registrator registrator@su.se  
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