Regler för bedömning av ansökningar till doktorandplatser.
Den ansvariga för den utlysta platsen bedömer, i samarbete med sin grupp / avdelning (eller
annan expert inom det relevanta området), kandidater (mer information kan beaktas, t.ex.
genom rekommendationsbrev och / eller intervjuer) och fastställer en rangordning av
kompetenta kandidater.
Minst två seniora lärare och/eller forskare (professor, lektor, bitr. lektor eller forskare) bör
delta i bedömningen.
Den föreslagna kandidaten kontaktas och frågas om hon / han accepterar tjänsten. När detta
arbete är slutfört skickar den ansvarige för utlysningen en rapport till studierektor som
innehåller :
• En rapport om urvalsprocessen, undertecknad av minst två seniora lärare.
• Föreslagen kandidat.
• Forskningsämne (fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik eller medicinsk strålningsfysik)
• Föreslagen handledare och biträdande handledare.
• Finansiering: Vilket projektnummer (om inte lärare finansieras av institutionsmedel).
• Information om att masteruppsatsen är godkänd eller alternativt när den förväntas
presenteras.
• Startdatum för utbildningen (ungefärligt datum).
Rules for the assessment of PhD position applicants.
The responsible advertiser, in cooperation with their group/division (or any expert in the
relevant field), assesses candidates (more information can be taken into account, e.g.
through letters of recommendation and / or interviews) and establishes a ranking of
competent candidates. At least two professors or senior researchers should participate in
the assessment. The proposed candidate is contacted and asked if she/he accepts the
position. When this work is completed, the responsible advertiser sends a report to the
director of PhD studies:
• A report on the selection process, signed by at least two professors or senior
researchers.
• Proposed candidate.
• Research subject (physics, theoretical physics, chemical physics or medical radiation
physics)
• Proposed supervisor and assistant supervisor.
• Financing: Which project number (if not faculty funded).
• Information that the master thesis is approved or when it is expected to be
presented.
• When the candidate is to start their education (approximate date).

