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Anvisningar avseende ansökan till CUL:s forskarskola i utbildningsvetenskap 2022
Anvisningar avseende ansökningsblanketten
Ansökan till forskarskolan sker elektroniskt (även uppsatser och andra dokument ska bifogas
elektroniskt). Ansökan måste fyllas i och skickas in vid ett och samma tillfälle. Den kan alltså inte
sparas för att kompletteras vid ett senare tillfälle. I sådana fall måste man börja om ifrån början. Du
kan med fördel ha skrivit din motivering (högst 10 rader) på ett separat dokument innan du börjar fylla
i ansökan för att sedan kopiera/flytta över texten till ansökan. Svarsfält med rött kryss är obligatoriskt.
När du skickat in din ansökan på webben får du ett bekräftelsemail till den mailadress som du har
angett i ansökan.
Följande handlingar bifogas elektroniskt:
●
●
●
●
●
●

CV/meritsammanställning
Vetenskapligt arbete (examensarbete från lärarutbildningen, annan utbildning på avancerad
nivå eller artikel). Högst två arbeten får skickas in.
Forskningsskiss
Examensbevis/Studieintyg från lärarutbildning.
Intyg från arbetsgivare eller motsvarande att forskarutbildningen är finansierad (gäller
sökanden med kommunal eller annan finansiering).
Övriga intyg som styrker annan högskoleutbildning

Välj företrädelsevis att skicka dina bilagor i pdf-format. Annars välj alternativ .doc/.docx-format
(word). Inga pappersbilagor skickas in, alla handlingar skickas elektroniskt. Den webbaserade ansökan
ska vara inkommen/registrerad senast den 7 mars 2022 kl 24.00.
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Ange rubrik på ditt avhandlingsprojekt – Skriv en rubrik som fångar din frågeställning och som tydligt
återger vad du avser att studera.
Innehåll i forskningsskissen – Du ska bifoga en forskningsskiss där du redogör för ditt planerade
avhandlingsarbete. Forskningsskissen (5 – 6 sidor) ska innehålla följande:
Problemområdet och forskningsfrågor – Ange de frågor som du vill utveckla kunskap om och
motivera varför du anser att dessa frågor är viktiga att forska om. Utveckla dina idéer om det
problemområde som dina frågor knyter an till. Beskriv kopplingen till det forskarutbildningsämne du
söker till och hur ditt problemområde kopplas till det specifika ämnet. Du ska relatera dina frågor till
hur kunskapsläget inom forskningen ser ut, det vill säga vad man redan vet inom
problemområdet/forskningsområdet.
Relevans för pedagogisk yrkesverksamhet och lärarprofessionen – Beskriv varför ditt
forskningsområde är relevant för pedagogisk yrkesverksamhet och eller lärarutbildning. Beskriv
förväntad nytta av forskningen och möjliga användningsområden för vunna insikter.
Genomförande – Beskriv hur du planerar att genomföra ditt forskningsprojekt till exempel avseende
metoder, empiriskt underlag, omfattning och förankring. Argumentera för dina val.

Förklaringar till webb-blanketten
Länk
https://gu.proofx.se/F2WYu7YPelbn2J5XURbalC/
Finansiering
Här anger du om du söker anställning som doktorand eller söker med extern finansiering, som så
kallad samverkansdoktorand. Vid extern finansiering ska du ange arbetsgivarens namn och bifoga ett
intyg om detta.
Uppsatser/artiklar
Ange titlarna på högst två arbeten/uppsatser/artiklar som du bifogar ansökan.
Val av forskarutbildningsämne
Du kan söka flera ämnen. Du kan dock endast söka till ett ämne per digital ansökan. Vill du söka fler
ämnen måste en ny komplett ansökan lämnas till varje ämne. Läs om alternativen på
https://www.gu.se/utbildningsvetenskap-lararforskning/forskarskolan-cul/tio-amnen-pa-forskarniva.
Vänligen notera vilka ämnen som nämns som sökbara i utlysningstexten. Övriga ämnen är öppna
endast för de som kan intyga att arbetsgivaren står för lönekostnader.
Utlysningen gäller följande ämnen och inriktningar:
•
•
•
•
•

Barn- och ungdomsvetenskap (endast aktuellt för antagning som samverkansdoktorand)
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (endast inriktning bild eller
slöjd om ansökan gäller anställning som doktorand )
Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap (alla områden)
Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap (endast historiska studier för ansökan om
anställning som doktorand)
Kostvetenskap (endast aktuellt för antagning som samverkansdoktorand)
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•
•
•
•
•
•

Idrottsvetenskap (endast aktuellt för antagning som samverkansdoktorand)
Matematik/naturvetenskap, inriktning mot utbildningsvetenskap.
Pedagogiskt arbete (endast aktuellt för antagning som samverkansdoktorand)
Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning*
Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap
Ämnesdidaktik med inriktningar

*Om man söker till ämnet samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, går det inte att
få placering vid psykologiska institutionen eller institutionen för socialt arbete.
En doktorand som antas till ett forskarutbildningsämne kommer att ha sin placering vid någon
institution vid den fakultet där ämnet ges på forskarnivå.
Frågor angående utlysningen besvaras av Jonas Emanuelsson CUL:s vetenskaplige ledare, 031-786
2265 jonas.emanuelsson@gu.se , eller CUL:s handläggare Hjalmar Falk, hjalmar.falk@gu.se
Om personuppgifter
För att på ett rättssäkert sätt kunna granska din ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå
behöver vi behandla de personuppgifter din ansökan innehåller. Vi behöver säkerställa att insända
dokument hänger samman med just din identitet och att beslut om antagning lämnas till rätt person.
Det är Göteborgs universitet som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Dataskyddsombud är
Johanna Wallin, dataskydd@gu.se,
Uppgifterna behandlas av universitetet i samarbete med Cad Coordinator AB som utvecklat den
ansökningsportal som vi använder (se: https://proofx.se)
Vi kommer att spara inlämnade uppgifter till dess att de som erbjuds antagning har påbörjat sina
studier, dock som längst till sista december 2022.
Om du upptäcker att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga så kan du
vända dig till oss för att få personuppgifterna rättade. Du kan även vända dig till oss och begära att vi
raderar personuppgifter som behandlas om dig. I enlighet med dataskyddsförordningen har du även
vissa andra rättigheter som vi vill upplysa dig om. Dessa inbegriper rätt till tillgång (registerutdrag),
begränsning av behandling, dataportabilitet och en rätt att göra invändningar. Kontakta CULs
handläggare Hjalmar Falk hjalmar.falk@gu.se eller universitetets dataskyddsombud,
dataskydd@gu.se, om du har en fråga eller om du vill göra en begäran enligt ovan.
Mer information om hur Göteborgs universitet behandlar personuppgifter hittar du här:
https://medarbetarportalen.gu.se/official-recording-and-archiving%2Cprocessing-personaldata/routines-for-processing-personal-data/?languageId=100000&skipSSOCheck=true
Du kan vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du vill lämna ett klagomål på hur vi
behandlar dina personuppgifter: https://www.imy.se/
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