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3-6 Doktorandplats i nationalekonomi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400
medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva
utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar
Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för nationalekonomi med statistik har c:a 100 medarbetare från ett stort antal länder. På
institutionen samlas en mångfald av forskare varav flera är internationellt kända ekonomer. De starkaste
forskningsområdena är arbetsmarknadsekonomi, beteendeekonomi, utvecklingsekonomi, miljöekonomi och
finansiell ekonomi. Mer information om institutionen hittar du på vår hemsida www.economics.gu.se.

Arbetsuppgifter
Vi söker 3-6 doktorander i nationalekonomi som finansieras med doktorandtjänst. Utbildningen som leder till
doktorsexamen i nationalekonomi, inleds den 1 september 2021 och förväntas vara avslutad i maj månad,
2026. Under de två första åren ligger fokus främst på kurser, medan återstoden av tiden främst ängas åt
avhandlingsarbete. Förutom tid för studier ingår upp till 20 procents institutionstjänstgöring, såsom
undervisning och administrativt arbete, i anställningen.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som; avlagt examen på avancerad nivå;
eller ha fullgjort studier på minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller
motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet: måste den sökande fullgjort studier på minst 90 högskolepoäng inom nationalekonomi;
eller fullgjort minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i nationalekonomi eller ha motsvarande
kvalifikationer. 

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att
tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för
anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen
Randi Hjalmarsson, professor och studierrektor för forskarutbildnigen i nationalekonomi.
randi.hjalmarsson@economics.gu.se 

Ann-Christin Räätäri Nyström, forskarutbildningshandläggare,
ann-christin.raatari.nystrom@economics.gu.se

Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som
sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda
senast sista ansökningsdag.



Ansökan ska vara inkommen senast: 1 februari 2021

Ansökan skall innehålla:
1. En kort beskrivning av dina mål och visioner med utbildningsplatsen, höjdpunkter av nuvarande
forskningsintressen ( 1-2 A4-sidor, skriven på engelska.
2. En kort beskrivning av den inskickade dokumentationen (lista), och en lista av 1-3 referenter (se punkt 8
nedan).
3. CV
4. Kopia av examensbevis. Icke skandinaviska certifikat måste vara översatta till engelska.
5. Registerutdrag på studier med betyg. Icke skandinaviska certifikat måste vara översatta till engelska.
6. Kopia på examensarbete eller annan vetenskaplig publikation. Om du skickar mer än en, vänligen markera
rangordning för bedömning. Arbetena behöver vara på engelska eller svenska. Notera att examensarbeten,
forskningsförslag för masteruppsats , eller dyl om masteruppsats inte är klar.
7. GRE Exam Scores (rekommenderas). Dessa bör vara bifogade här och inskickade direkt till universitetet.
8. Rekommendationsbrev, inskickas av referenten, till phdreference@economics.gu.se. Notera att alla
referenter måste fylla i en blankett som hittas här och på www.economics.gu.se och som också skickas in till
adressen ovan. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer
mångfald tillför verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter
tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds
de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar
upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt
direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


