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Anvisningar för intervju av doktorandkandidat
Åtminstone den högst rankade av de sökande ska intervjuas enligt därför avsedda
anvisningar.
Intervjun ska göras vid ett möte där den sökande, blivande huvudhandledare och
företrädesvis någon av institutionens doktorander deltar. Att låta en doktorand delta
i rekryteringsprocessen rekommenderas, men är inte obligatoriskt.
Doktorandrepresentanten ska besvara frågor från den sökande som gäller
forskarutbildning i Sverige, på SLU och vid institutionen, men han eller hon
förväntas inte delta i anställningsbeslutet. Om ingen doktorandrepresentant är
närvarande vid intervjun, så bör huvudhandledaren förse den sökande med
kontaktuppgifter till en av de aktiva doktoranderna vid institutionen för att besvara
den sökandes frågor.
Den sökande och den blivande huvudhandledaren bör mötas personligen, men
doktorander kan delta via video eller telefon om intervjun inte görs på SLU. Den
sökande och den blivande handledaren kan i undantagsfall genomföra intervjun via
video-länk. Prefekt medger undantag till kravet på ett personligt möte.
Tidpunkt för intervjun bestäms tillsammans med den sökande. Den sökande ska få
en skriftlig inbjudan till intervjun. I inbjudan presenteras det generella syftet med
intervjun, dess omfattning, form, tid, plats och deltagare. Dessutom beskrivs hur
resultatet av intervjun ska dokumenteras och användas och antagningsprocessens
avslutande steg. Det är även möjligt att be den sökande att förbereda en kortare
presentation på högst 10 minuter.
Eventuella kostnader för den sökandes resor och logi som orsakas av intervjun ska
betalas av institutionen.
En skriftlig sammanfattning av intervjun som kommenterar den sökandes
språkkompetens, samarbetspotential och utbildningspotential undertecknas av den
blivande huvudhandledare. Sammanfattningen används som underlag till den
motivering för valet av den som föreslås för antagning som ska bifogas till ansökan
till fakultetsnämnden.
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Intervjuns genomförande
Minst två timmar ska reserveras för intervjun. Intervjun ska innehålla
•
•
•
•

Presentation av deltagarna
en kort presentation av SLU, institutionen, forskargruppen, utbildningen
och den planerade försörjningsformen
frågor från den sökande
frågor från huvudhandledare m.fl. som utifrån den sökandes mastersarbete,
eller motsvarande, tidigare utbildning, det kommande avhandlingsarbetes
övergripande frågeställningar etc. leder till en diskussion som kan
informera om den sökandes utbildningspotential, egna idéer och intressen.

Diskussionen syftar också till att försäkra sig om att det är den sökande som är
författare till det skriftliga underlag, vanligen mastersarbetet, som den skickat in
som bilaga till ansökan
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