Gullstrandtjänster* för forskning
Universitetssjuksvårdnämnden utlyser för ansökan upp till 6 st stycken bidrag som ska göra
det möjligt att med oförändrad lön arbeta med forskning under 30–50 % av sin arbetstid,
räknat på årsbasis. Bidragen är avsedda för karriärutveckling. Den som tilldelas bidrag får
välja vilket procentuellt uttag som vederbörande önskar göra samt meddela detta till ALF
kansliet. Tillträde 1 januari 2020. Bidragen är tidsbegränsade till 3–5 år där den längre tiden
avser innehavare som väljer att nyttja 30 % per år medan tillgänglig tid blir 3 år för den som
väljer ett uttag på 50 % per år. Schematekniska lösningar görs i samråd med verksamhetschef.
För behörighet fordras att den sökande är anställd inom Region Uppsala motsvarande minst
halvtid, samt har avlagt doktorsexamen. Vederbörande ska ha en pågående signifikant
forskningsaktivitet som dokumenterats i flera vetenskapliga publikationer. Personer som vid
ansökningstillfället innehar adjungerad professur eller lektorat eller förenad anställning är inte
behöriga att söka dessa tjänster.
Vid urvalsprocessen kommer externa sakkunniga att nyttjas. Universitetssjukvårdsnämnden
förbehåller sig rätten till visst strategiskt övervägande vid fördelningen av dessa bidrag.
Beslut om vilka av de sökande som erbjuds bidrag kan förväntas under september 2019.
Ansökningstid 4 mars – 1 april 2019
WEBB BASERAT ANSÖKNINGSSYSTEM
Ansökan sker elektroniskt via ett ansökningsformulär i Researchweb. För att ansöka behöver
du ett personkort i Researchweb. Det skapas genom att du klickar på länken nedan och går in
på fliken ”logga in/registrera sig” i den vänstra menyn. Om du sedan tidigare har skapat ett
personkort i detta system kan du använda samma. Se till att uppdatera ditt personkort och CV
med aktuella uppgifter. Den e-postadress du anger kommer att vara den vi kontaktar dig på
genom hela ansökningsprocessen.
https://www.researchweb.org/is/alfuppsala/

Du kan fram till och med sista ansökningsdagen ändra i din egen ansökan.
Ytterligare information kan vid behov fås av
FoU-direktör Sune Larsson, (sune.larsson@akademiska.se)
FoU-administratör Anna Liljestam Hurtigh (anna.liljestam.hurtigh@akademiska.se)

