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Utlysning av tre doktorandplatser i sociologisk demografi
Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser härmed tre doktorandplatser i
sociologisk demografi. Utbildningsplatserna har sin placering vid sociologiska institutionens
demografiska enhet (SUDA). Två av platserna ingår som en del av forskningsprojektet
”Register-based Research in Nordic Demography”, finansierat av Vetenskapsrådets ”Swedish
Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences” (SIMSAM). Den tredje
platsen ingår i ett FAS-finansierat projekt med rubriken ”Välfärd, arbetsmarknadsanknytning och
familjedynamik”.
”Register-based Research in Nordic Demography” involverar forskare med inriktning på
migration och familjedynamik från SUDA på sociologiska institutionen och kulturgeografiska
institutionen på Stockholms universitet. Projektet inbegriper demografisk forskning baserad på
individdata från befintliga svenska och nordiska registerdatabaser. Information om
forskningsprojektet finns på projektets hemsida www.suda.su.se/simsam. Projektet ”Välfärd,
arbetsmarknadsanknytning och familjedynamik” omfattar också registerbaserad forskning och
fokuserar på arbetsmarknadsstatus och fruktsamhet/familjedynamik i Sverige. Frågor om de
utlysta doktorandplatserna besvaras av Gunnar Andersson, tel. 08 16 32 61; e-mail
gunnar.andersson@sociology.su.se samt Elizabeth Thomson, tel. 08 16 30 31; e-mail
elizabeth.thomson@sociology.su.se.
Behörighetskrav: Information om behörighet för antagning som doktorand och om det aktuella
utbildningsprogrammets struktur finns på demografiska enhetens hemsida, www.suda.su.se. Se
även www.sociology.su.se. Vid urvalsförfarandet tas hänsyn till hur väl forskningsplanen
understödjer projektens övergripande forskningsmål samt bidrar till utvecklingen av
registerbaserad demografisk forskning. Konsultera Gunnar Andersson om forskningsplanens
inriktning. Både betyg och antal avklarade poäng i kurser i demografi beaktas i
urvalsförfarandet, liksom omfattning och kvalitet av tidigare demografiskt arbete. De personer vi
söker för doktorandplatserna ska ha mycket god allmän samhällsvetenskaplig kompetens, ha
mycket goda färdigheter i kvantitativ och statistisk metod, uttrycka sig väl på engelska i såväl tal
som skrift samt ha dokumenterad erfarenhet av arbete med stora individdatabaser.
Ansökan skall innehålla:
1.
2.
3.
4.
5.

ansökningsblankett: www.suda.su.se
avhandlingsplan (tre sidor)
kopior av betyg och examensbevis
upp till tre manuskript med tidigare arbeten, inkl. behörighetsgivande uppsatsarbete
dokumentation av tidigare arbete med mikrodata

6.

kontaktuppgifter för två referenspersoner

Ansökan ställs till:
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Sista ansökningsdag är 15 maj 2009. Ansökan kan, om detta angivits i ansökan, kompletteras
med uppdateringar av betyg och manuskript t o m 31 juli 2009.

