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Utlysning av stipendiefinansierad doktorandplats på forskarutbild-
ningen i rättsvetenskap med inriktning mot offentlig upphandlingsrätt 
	
Forskarutbildning. Center for Business Law 
(CBL) vid Handelshögskolan i Stockholm 
har nöjet att utlysa en stipendiefinansierad 
doktorandplats i rättsvetenskap med inrikt-
ning mot offentlig upphandlingsrätt. Dokto-
randen ska förstärka centrats rättsvetenskap-
liga forskning och även i övrigt bidra till 
forskningsmiljön i rättsvetenskap vid Han-
delshögskolan i Stockholm. Platsen, som fi-
nansieras genom bidrag från Torsten Söder-
bergs stiftelse, omfattar fyra års heltidsstudier 
och är förlagd till CBL:s lokaler vid Handels-
högskolan i Stockholm. 
 
Undervisning. Utöver doktorandplatsen för-
väntas sökanden även delta som lärare i den 
rättsvetenskapliga grundutbildningen vid 
högskolan och därigenom vinna pedagogisk 
meritering. Sådan lärartjänst kan uppgå till 
maximalt 20 % av heltid. Undervisning arvo-
deras separat och förlänger doktorandpro-
jektet i motsvarande mån. 
 
Behörighet. Den sökandes personliga kvalifi-
kationer är avgörande vid tillsättningen av 
platsen. Vi söker en högt kvalificerad och väl-
motiverad person, som kan arbeta både själv-
ständigt och tillsammans med andra forskare. 
Sökanden förutsätts ha ett genuint intresse i 
självständigt forskningsarbete som bedrivs 

över en längre period. Doktorandplatsen är 
öppen för den som innehar juris kandidatex-
amen eller motsvarande examina. Utbildning 
och erfarenheter därutöver inom ekonomiska 
ämnen är särskilt meriterande. För att kunna 
behandla svensk rätt är mycket goda kun-
skaper i svenska och engelska är en förutsätt-
ning för att bli antagen som doktorand. Kun-
skaper i andra språk är meriterande. 
 
Ansökan. Intresseanmälningar ska ha inkom-
mit senast den 1 mars 2017 (gärna tidigare) 
och ska innehålla ett personligt brev där 
forskningsintressen beskrivs. Till ansökan ska 
bifogas vidimerade betygsutdrag, ev. rekom-
mendationsbrev och intyg över andra för plat-
sen meriterande utbildningar och arbetserfa-
renheter. Vi ser gärna att du bifogar en upp-
sats som du författat inom ramen för juristut-
bildningen. 
 
Övrigt. Handelshögskolan i Stockholm efter-
strävar en jämn könsfördelning och värdesät-
ter olika bakgrunder och erfarenheter bland 
våra doktorander. Därför välkomnar vi alla 
sökanden oavsett deras kön, etnicitet, könsi-
dentitet eller könsuttryck, funktionsförmåga, 
sexuell läggning, ålder, eller religion eller an-
nan trosuppfattning.

 
 
Ansökan skickas med e-post till lars.henriksson@hhs.se 
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