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Anställningsprofil för lektorat i statistik (en eller flera 
anställningar) 

 
Ämnesområde: Statistik. 
 
Behörighetsgrunder: Enligt högskoleförordningen 4 kap.  

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.  

Doktorsexamen i statistik eller motsvarande.  

För pedagogisk behörighet krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. 
Om motsvarande åberopas skall en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras. Den 
sökande ska kunna visa upp god dokumenterad erfarenhet av undervisning. 

Förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Efter två år skall den anställda kunna undervisa 
på båda språken. 
 
Bedömningsgrunder för urval bland behöriga sökande: Som bedömningsgrunder 
gäller enligt 4 kap. 15 § högskoleförordningen graden av sådan vetenskaplig, 
pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 
ämnesinnehåll och vad som i övrigt ska ingå i anställningen. 
Vikt skall även fästas vid förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. 
Vid tillsättning av anställning som lektor skall enligt 4 kap. 5 § högskoleförordningen lika stor omsorg 
ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. 
 
Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i 
internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar ett så kallat referee-system, och i andra 
hand utifrån en tvåårig forskningsplan. 
 
Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå i 
statistik är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, 
handledning av doktorander och handledning av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. 
 
Administrativ skicklighet ska avse förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet. 
Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse förmåga att leda 
utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom 
ämnesområdet för befattningen liksom dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. 
 
Erfarenhet av forskningssamarbete med andra ämnesområde är speciellt meriterande för 
befattningen. 
 
 
Avvägning mellan bedömningsgrunderna: Som bedömningsgrunder gäller i första hand 
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ skicklighet liksom skicklighet att utveckla och 
leda verksamhet och personal är meriterande. Erfarenhet av forskningssamarbete med andra 
ämnesområden är speciellt meriterande för befattningen. 
 
Vid bedömning av annan skicklighet kommer särskilt att beaktas att den anställde 
skall ha en utpräglad förmåga till samarbete och förmåga att bidra till en god 
undervisnings- och forskningsmiljö. Enligt 1 kap. 2 § högskolelagen skall universitetet samverka med 
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det omgivande samhället. Innehavaren skall delta i denna samverkan och kunna medverka i arbetet 
med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen. 
 

Särskild och lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för 
anställningen.  

  

Anvisningar om behörighet och bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor återfinns i 
Umeå universitets anställningsordning, 
http://www.umu.se/om-universitetet/lararrekrytering/ 
 
Ett förtydligande om vad ansökan ska innehålla återfinns i följande dokument 

http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/116/116606_anvisningar-for-ansokan-om-
olika-anstallningar-vid-fakulteten-2012-10-22-korr.pdf 
 
 
 
Ansökan ska inlämnas antingen elektroniskt ( pdf-format).  
 
  

http://www.umu.se/om-universitetet/lararrekrytering
http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/116/116606_anvisningar-for-ansokan-om-olika-anstallningar-vid-fakulteten-2012-10-22-korr.pdf
http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/116/116606_anvisningar-for-ansokan-om-olika-anstallningar-vid-fakulteten-2012-10-22-korr.pdf
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Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, 

världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 

medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan! 

  

Universitetslektorer i statistik   
  

Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) har drygt 170 anställda varav cirka 90 disputerade 

lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, 

nationalekonomi och statistik. Hos oss läser mer än 2000 studenter. För mer information om 

Handelshögskolan besök gärna www.usbe.umu.se. 

  

Har du en vilja och ambition att genom forskning, undervisning och interdisciplinärt samarbete bidra till 

utvecklingen av ämnet statistik? Då är Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet rätt 

arbetsplats för dig. 

  

Vi kan erbjuda dig en anställning som universitetslektor med: 

 en dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö.  

 ett samarbetsvänligt campus: statistiker vid Umeå universitet är inblandade i flera starka och VR-

finansierade tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. 

 en ung och öppen stad med ett brett kulturellt utbud (Umeå är europeisk Kulturhuvudstad 2014) 

samt närhet till naturen. 

… och mycket annat. 

  

Enheten för statistik har en professor, 4 docenter och 15 lektorer och är en del av Handelshögskolan vid 

Umeå universitet som är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten.  

  

Statistiska enhetens övergripande forskningsprofil är "Modeller och metoder för analys av registerdata 

och longitudinella studier". Forskning bedrivs bland annat inom kausal inferens med tillämpning inom 

registerforskning samt psykometri med tillämpning inom kunskapsprov. Vidare bedrivs statistisk 

forskning med tillämpning mot beteendevetenskapliga mätningar, demografi, ekonomi, epidemiologi, 

medicin, psykologi och skogsvetenskap. Sökande med annan forskningsprofil är också välkomna med sin 

ansökan.    

   

Vid statistiska enheten finns en strävan att alla medarbetare ska vara delaktiga i grundutbildning och 

forskning såväl som i övrig verksamhet som bedrivs vid institutionen. 

 

Utöver doktorsexamen i ämnet statistik (eller motsvarande) är behörighetskrav och bedömningsgrunder 

beskrivna i den anställningsprofil som ligger på vår hemsida www.usbe.umu.se/enheter/stat/. Bland 

annat är förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska en behörighetsgrund. Efter två år skall den 

anställde kunna undervisa i bägge språken. Den sökande ska kunna visa upp god dokumenterad 

erfarenhet av undervisning. För pedagogisk behörighet krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 

7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande kunskaper åberopas skall en redogörelse över vad som 

åberopas som motsvarande göras. Särskild och lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk 

skicklighet inom området för anställningen.  

 

Anvisningar för vad ansökan ska innehålla samt ytterligare information om behörighet och 

bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor återfinns i Umeå universitets 

anställningsordning, www.umu.se/om-universitetet/lararrekrytering/ 

http://www.usbe.umu.se/
http://www.usbe.umu.se/enheter/stat/
http://www.umu.se/om-universitetet/lararrekrytering/
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samt i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar på:  

https://aurora.umu.se/Sharepoint/Enheter/Samfak/Regler%20och%20riktlinjer/ 

Personal%20och%20anst%c3%a4llning/Anvisning%20f%c3%b6r%20ans%c3%b6kan/ 

Anvisningar%20till%20ans%c3%b6kan%20uppdaterad%20140506.pdf. 

 

Ansökan ska inlämnas elektroniskt (pdf-format).  

 

Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Ingrid Svensson, tel. 090-786 56 35, 

prefekt@stat.umu.se och studierektor Jessica Fahlén, tel. 090-786 60 81, studierektor@stat.umu.se. 

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 

54 31.  

   

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.2-552-14. Skicka den till jobb@umu.se (ange 

dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-06-16.  

  

Vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster i samband med 

denna utlysning. 

  

https://aurora.umu.se/Sharepoint/Enheter/Samfak/Regler%20och%20riktlinjer/Personal%20och%20anst%c3%a4llning/Anvisning%20f%c3%b6r%20ans%c3%b6kan/Anvisningar%20till%20ans%c3%b6kan%20uppdaterad%20140506.pdf
https://aurora.umu.se/Sharepoint/Enheter/Samfak/Regler%20och%20riktlinjer/Personal%20och%20anst%c3%a4llning/Anvisning%20f%c3%b6r%20ans%c3%b6kan/Anvisningar%20till%20ans%c3%b6kan%20uppdaterad%20140506.pdf
https://aurora.umu.se/Sharepoint/Enheter/Samfak/Regler%20och%20riktlinjer/Personal%20och%20anst%c3%a4llning/Anvisning%20f%c3%b6r%20ans%c3%b6kan/Anvisningar%20till%20ans%c3%b6kan%20uppdaterad%20140506.pdf
mailto:prefekt@stat.umu.se
mailto:studierektor@stat.umu.se
mailto:jobb@umu.se
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Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide 

variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration 

opportunities. More than 4 300 employees and 34 000 students have already chosen Umeå University. 

We welcome your application! 

  

Lecturer positions in Statistics 
  

Umeå School of Business and Economics (USBE) has over 170 employees including about 90 PhDs 

and researchers. The activities consist of research and teaching in business administration, economics 

and statistics. We have more than 2000 students going through our programs/year. For more 

information about the business school visit www.usbe.umu.se.  

 

Do you have a PhD in statistics or a related field? Do you have the ambition to contribute to the 

development of the field of statistics through research, education and cross-disciplinary collaborations? 

The Department of Statistics at Umeå University is looking for new faculties wanting to participate in its 

current expansion. 

 

We can offer you a permanent position as Lecturer in statistics including 

 a dynamic research and education environment 

 a campus open to cross-disciplinary collaborations – statisticians are involved in many of the 

leading research environments on campus  

 a young and open city to live in, with a lively cultural life (Umeå is the cultural capital of Europe 

2014), and near access to nature. 

… and much more. 

  

Come and join us in our research and education environment! The Department of Statistics has one 

Professor, 4 Associate Professors, and 15 senior Lecturers and is part of the Umeå School of Business 

and Economics which is a part of the Faculty of Social Sciences.  

  

The main research profile of the Department of Statistics is "Models and methods for analyses based on 

administrative and health registers, and other longitudinal studies". Research is amongst other areas 

performed within the area of causal inference with applications in register research and within 

psychometrics with applications in educational measurement. At the department we also have research 

with applications in for example behavioural measurements, demography, labour economics, 

epidemiology, medicine, psychology, and forestry. Applicants with other research profile are also 

welcome with their applications. 

  

Our aim at the department of statistics is that our employees are involved in education and research as 

well as in other activities that we are engaged in.  

  

Qualifications and assessment grounds are described in detail in the position profile document available 

at www.usbe.umu.se/enheter/stat/. In particular, applicants must hold a PhD in statistics or related 

area. They must be able to teach either in Swedish or English (in both after two years of appointment) 

and be able to demonstrate sound pedagogical skills.  

 

For pedagogical qualification, courses in university teaching corresponding to 7.5 hp or equivalent is 

http://www.usbe.umu.se/
http://www.usbe.umu.se/enheter/stat/
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required. If equivalent knowledge is claimed, a statement of what is claimed as equivalent must be done. 

Special and equal emphasis is placed on research and teaching skills in the area of the employment.  

  
Information on the qualification and assessment criteria for the appointment as a lecturer is found in 
Umeå University employment policy, 

https://aurora.umu.se/Sharepoint/Universitetsf%c3%b6rvaltningen/Personalenheten/Regler%20och%20
riktlinjer/Vid%20anst%c3%a4llning/Appointments%20procedure%20for%20teachers%20at%20UmU.pdf 
A clarification of what the application should contain can be found in the following document: 

http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/116/116606_anvisningar-for-ansokan-om-olika-anstallningar-
vid-fakulteten-2012-10-22-korr.pdf 

 

The application should be submitted electronically (pdf format).  

 

Further information can be obtained from the Head of the Department Ingrid Svensson, phone +46-

(0)90-786 56 35, e-mail: prefekt@stat.umu.se and the Director of Studies Jessica Fahlén, phone +46 

(0)90-786 60 81, e-mail: studierektor@stat.umu.se.  

  

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, 

+46-(0)90-786 54 31.  

  

Your complete application, marked with reference number AN 2.2.1.2-552-14, should be sent to 

jobb@umu.se (state the reference number as subject) or to the Registrar, Umeå University, SE-901 87 

Umeå, Sweden to arrive June 16, 2014 at the latest.  

 

We look forward to receiving your application!  

  

We decline all contact with ad seller or other supplier of recruitment services in connection with this 

appointment.  

 

 
 

https://aurora.umu.se/Sharepoint/Universitetsf%c3%b6rvaltningen/Personalenheten/Regler%20och%20riktlinjer/Vid%20anst%c3%a4llning/Appointments%20procedure%20for%20teachers%20at%20UmU.pdf
https://aurora.umu.se/Sharepoint/Universitetsf%c3%b6rvaltningen/Personalenheten/Regler%20och%20riktlinjer/Vid%20anst%c3%a4llning/Appointments%20procedure%20for%20teachers%20at%20UmU.pdf
http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/116/116606_anvisningar-for-ansokan-om-olika-anstallningar-vid-fakulteten-2012-10-22-korr.pdf
http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/116/116606_anvisningar-for-ansokan-om-olika-anstallningar-vid-fakulteten-2012-10-22-korr.pdf
mailto:prefekt@stat.umu.se
mailto:studierektor@stat.umu.se
mailto:jobb@umu.se

