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Bilaga 3 – Anvisningar för cv (på engelska) 

Bifoga din och eventuella medverkande forskares cv:n (på engelska) i pdf-format 

som bilaga till er ansökan. Varje cv får omfatta maximalt två A4-sidor i Arial, 

teckenstorlek 11, enkelt radavstånd. Observera att bilagan endast kan utgöras av 

en fil. Om bilagan består av flera dokument måste du sammanfoga dessa till en fil. 

Följande rubriker ska ingå i denna ordning (lämna de rubriker som inte är aktuella 

tomma). 

1. Högskoleexamen (Higher education qualification(s): år, ämnesområde och 
lärosäte. 

2. Doktorsexamen (Doctoral degree): år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, 
avhandlingens titel samt handledare. 

3. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions): år och placering. 
4. Docentkompetens (Qualification required for appointments as a docent): år. 
5. Nuvarande anställning (Current position): förordnandetid, andel forskning i 

anställningen. 
6. Tidigare anställningar (Previous positions and periods of appointment): typ 

av anställning och förordnandetider. 
7. Uppehåll i forskningen (Interruption in research). Här har du möjlighet att 

redogöra för eventuella längre uppehåll i din aktiva forskningstid efter 
doktosexamen som påverkat dina meriteringsmöjligheter. Ange omfattning av 
respektive uppehåll. 

8. Handledning (Supervision): doktorer och postdoktorer som du varit 
huvudhandledare för; namn och år. 

9. Forskningsbidrag erhållna i konkurrens (Grants awarded in competition): 
ange relevanta bidrag; finansiär, år, typ av bidrag. 

10. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan (Other information of 
relevance to the application). 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		bilaga-3-anvisningar-for-cv.pdf




		Rapporten har skapats av: 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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