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Utlysning av lönemedel för anställning av 6 BECC postdoktorer
BECCs styrelse har beslutat att stärka den pågående tvärvetenskapliga utvecklingen genom att utlysa
lönefinansiering till 6 stycken tvååriga tjänster som postdoktor inom BECCs forskningsområde vid
Lunds universitet. Satsningen på postdoktorer syftar till att gynna forskningsutvecklingen i BECC (t.ex.
den pågående utvecklingen av teman) genom att skapa och stärka tvärvetenskapliga interaktioner
mellan olika forskagrupper inom BECC.
Satsningen syftar till att skapa nya interaktioner mellan forskare, forskningsgrupper och
forskningsprojekt i BECC och kan inte användas för att finansiera befintliga postdoktorer. För att
skapa tvärvetenskapliga interaktioner skall projekten innefatta minst två forskargrupper vid olika
institutioner/enheter, där postdoktorerna förutsätts arbeta i projekt som involverade de olika
forskargrupperna.
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av forskningsområdet satsar BECC på att stödja yngre
forskare med hög potential att bli framtida forskningsledare - därför riktas årets utlysning särskilt
mot yngre forskargruppsledare som ges möjlighet att få bidrag till finansiering av totalt 6
postdoktoranställningar.
Beslutade postdoktortjänster kommer utlysas vid samma tillfälle i en gemensam annonsering och
placeras på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) för att skapa en gemensam BECC kohort
med postdoktorer. Planerad start för alla postdoktorerna är senast årsskiftet 2017/18.
Postdoktorerna förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, men även inom ramen
för sin tjänst arbeta aktivt med att utveckla BECC som forskningsmiljö genom att t.ex. delta på
årsmöten och andra evenemang, eller att bidra till aktiviteter och initiativ såsom action groups och
teman. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

Vem kan ansökan om lönemedel till postdoktor?

Minst 2 forskare inom BECC ska stå som värdar för postdoktorn och dessa ska tillhöra olika
forskargrupper vid olika institutioner/enheter eller mellan Lund och Göteborg.
Huvudsökande skall vara PI i BECC vid LU samt ha avlagt sin doktorsexamen tidigast 1/1 2006
(föräldraledighet, sjukdom, politiskt uppdrag, militärtjänst eller liknande omständighet får räknas
bort). För medsökande finns inga begränsningar gällande tid sedan disputation. Huvudsökande ska
ha en anställning som lärare (Biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor) eller
vara tillsvidareanställd forskare.
Sökande får endast skicka in en ansökan som huvudsökande. Samarbete med Göteborgs universitet
uppmuntras. Lista på PIs finns på http://www.becc.lu.se/for-becc-researchers/becc-pis.

Villkor för finansiering

BECC finansierar endast lönekostnader inklusive OH under 24 månader för postdoktorerna.
Postdoktorerna placeras på CEC och förutsätts arbeta i projekt som involverade de olika
forskargrupperna, som ansökt om finansieringen, inom BECCs institutioner.Postdoktorvärdarna
ombesörjer tillfällig arbetsplats på andra institutioner när så behövs. Forskningsomkostnader
ansvarar postdoktorvärdarna för.
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Utvärdering av ansökningar

Ansökan utvärderas på basis av:
• Vetenskaplig kvalitet. Enbart ansökningar av högsta vetenskapliga kvalitet kommer att
stödjas. Ansökan skall beskriva ett projekt som är trovärdigt att genomföra inom ramen för
en tvåårig postdoktortjänst.
• Relevans i relation till BECCs strategi 2016-2020 (här ska det finnas en länk till en webbsida) och
utveckling av forskningsteman
(http://www.becc.lu.se/sites/becc.lu.se/files/becc_challenge_themes_160603.pdf) inklusive
potential att förstärka eller skapa nya ämnesövergripande samarbeten av hög relevans för
BECCs strategi.
• Sökandens vetenskapliga meritering och uppvisat engagemang för utvecklingen av BECC.
• Projekt med tydlig synergi mellan olika discipliner och forskargrupper prioriteras över projekt
som ligger inom endast en institution/enhet/forskargrupp.
• Adekvata resurser (t.ex. externa medel som visar på en tydlig finansiering av projektets drift)
för att genomföra projektet.
• Trovärdig plan för disseminering av resultat anpassad till vilken forskning som bedrivs.

Instruktioner för ansökan

1. Första sidan: projekttitel, namn på huvudsökanden och medsökanden och en
projektsammanfattning på max 200 ord.
2. En vetenskaplig beskrivning av postdoktorprojektet (max 5 sidor, 12 pkt text) inkluderande en
tydlig målsättning och en beskrivning av hur projektet ska genomföras mellan involverade
forskargrupper samt projektbudget.
3. Anslag: Sökta och erhållna anslag för postdoktorprojektet ska redovisas så att det framgår hur
driften av projektet ska finansieras.
4. CV för sökande och medsökande inkluderande publikationslista.
5. Skicka hela ansökan inkl. bilagor till anna.boo@cec.lu.se.

Tidsplan för utlysning och anställning

27/1 2017 kl 12:00: sista ansökningsdag
Vår 2017: beslut fattas om vilka projekt som beviljas lönemedel till postdoktor.
Sen vår/tidig sommar 2017: 6 stycken tvååriga postdoktjänster utlyses
Höst/vinter 2017: postdoktjänsterna startar.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen kontakta Anna Boo, anna.boo@cec.lu.se 046-222 12 52
Postdoktor: Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har
en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år
före ansökningstidens utgång.
Bakgrund
BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) är ett tvärvetenskapligt strategiskt
forskningsområde (SFO) som bygger på samarbete mellan universiteten i Lund och Göteborg. BECC
utvecklar forskning som bidrar till att synliggöra och stärka ekosystemtjänster i en föränderlig värld
präglad av klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. BECC undersöker hur mänsklig
påverkan på klimat och ekosystem inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på skalor
från det lokala till det globala och hur denna kunskap kan integreras i beslut om begränsning av eller
anpassning till dessa förändringar. BECC sammanför ekologisk modellering med empiriska studier och
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förenar detta med forskning om ekonomi och styrning för att bidra till den kunskapsbas som behövs
för att förvalta biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en föränderlig värld. BECCs styrka är
existerande och framgångsrika forskningsledare och forskare från många olika discipliner som
tillsammans har byggt upp och utvecklar BECC till att ständigt vara en stimulerande vetenskaplig
miljö. Detta har skapat en långsiktighet i forskningsutvecklingen, som både gynnat de ingående
forskargruppernas disciplinära utveckling och möjliggjort satsning på tvärvetenskapliga projekt som
möter samhällets behov av kunskap. Satsning på 43 SFOer startade 2010 och har nyligen utvärderats
med positiva omdömen och det är nu klart att satsningen fortsätter.

