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Vi söker dig som vill bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö där vi 
arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter. Du blir en viktig del i 
den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Stockholms konstnärliga högskola 
(SKH) är en ledande arena för nytänkande och utforskande utbildning och 
konstnärlig forskning. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för 
självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande 
samhället. 

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, 
media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar 
och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och 
samhällsutveckling. 

I SKH ingår DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan (OHS) och 
Stockholms dramatiska högskola (StDH). I och med den framväxande miljön för 
konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa 
tvärkonstnärliga samarbetsprojekt. 

Vi utlyser nu doktorandanställningar i performativa och mediala praktiker - med 
inriktning koreografi. 

Performativa och mediala praktiker – allmän 
ämnesbeskrivning Forskarutbildningsämnet representerar en helhet där fokus 
ligger i publika möten genom konstnärlig gestaltning i olika iscensatta eller 
medierade former. Forskningen utgår ifrån en mångfald performativa och mediala 
praktiker som omfattar bland annat kroppsliga och vokala praktiker (som till exempel 
cirkus, operasång och skådespeleri), ljud-, bild- eller formbaserade berättartekniker 
(som till exempel ljuddesign, ljusdesign och scenografi) samt praktiker där 
dramaturgiska, koreografiska eller kompositoriska strukturer är i fokus. Inom ämnet 
ifrågasätts dikotomin mellan konstnärliga processer och händelser som utspelar sig i 
realtid och de som är medierade genom olika teknologier. I stället utgår forskning i 
ämnet ifrån hur både iscensatta och mediala former förhåller sig till de temporala 
aspekterna av det publika mötet. Det innebär att förutsättningarna för gestaltningen 
av närvaro, möjligheten till upprepning, förändring eller interaktion vid olika 
tidpunkter under den konstnärliga processen eller genomförandet, kan utforskas. 

För mera information se även: 

http://www.uniarts.se/forskning/forskarutbildning/amnesbeskrivning-performativa-
och-mediala-praktiker 

Inom forskarutbildningsämnet performativa och mediala praktiker finns 
ämnesinriktningarna film och media, koreografi, opera samt scen. 

Forskarutbildning och anställning: Att gå en forskarutbildning innebär att delta i 
en utbildning med såväl obligatoriska som valbara kurser tillsammans med andra 
forskarstuderande, samtidigt som du utvecklar ett konstnärligt forskningsprojekt. 
Projektet förväntas vara av hög kvalitet och bidra till ny kunskapsutveckling och 
fördjupa och/eller utmana existerande praktik inom det konstnärliga området. I 
utbildningen ingår att du genomför presentationer såväl internt på högskolan som i 



andra sammanhang och att du ger och tar emot kritik i dialog med andra 
doktorander, handledare, samt andra forskare och seminariedeltagare. Som 
doktorand blir du en del av och bidrar till att utveckla den konstnärliga utbildnings- 
och forskningsmiljön vid SKH. Du arbetar i en transdisciplinär miljö med den 
konstnärliga processen i fokus. 

Doktorandanställningen omfattar fyra års studier på heltid med start i januari 2019. 
Studierna på forskarnivå består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt 
(180 hp) och en kursdel om totalt ett års heltidsstudier (60 hp). Projektets innehåll 
och inriktning genomförs i samråd med två handledare. 

Som doktorand anställs du vid SKH, där din arbetsplats kommer att vara fysiskt 
placerad. Du förväntas vara närvarande på arbetsplatsen. Huvuddelen av 
utbildningen genomförs på SKH:s campusområde. Utöver egna forskarstudier 
förväntas du medverka i övrig verksamhet vid högskolan samt utföra undervisning 
m.m. vid någon av skolans institutioner. 

Bestämmelser om tillträde till forskarutbildning och anställning som doktorand, samt 
examensordningen för den konstnärliga doktorsexamen återfinns i 
högskoleförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-
100/  

Behörighet  
Grundläggande behörighet  
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har  
1. avlagt en examen på avancerad nivå,  
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper. I så fall måste du söka om validering av reell kompetens och styrka dina 
erfarenheter med relevanta intyg och dokument. 

Läs mer om hur du ansöker om validering av reell kompetens 
här:  http://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2018 

Särskild behörighet:  
Behörig att antas till den konstnärliga utbildningen i performativa och mediala 
praktiker på forskarnivå är den som 
• avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram som 
är relevant för performativa och mediala praktiker som ämne eller har därmed 
jämförbar erfarenhet av konstnärligt arbete,  
• uppvisat det tänkta arbetets syfte och plan (inklusive ekonomiska förutsättningar 
för genomförandet) och fått detta bedömt och godkänt av antagningsnämnd  
• har uppvisat kontinuerlig och pågående konstnärlig verksamhet samt utfört 
konstnärligt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för 
projektdelen av utbildningen kan bedömas,  
• goda kunskaper i engelska, såväl muntliga som skriftliga. 

Urval  
Urvalet bland ansökningarna baseras på följande kriterier: 

• den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att 
tillgodogöra sig forskarutbildning, 



• projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram 
(d.v.s. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),  

• forskningsplanens kvalitet med avseende på ämnets avgränsning, relevans, 
originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva 
kunskapsområdet samt dess metodutveckling, och 

• lärosätets önskemål om inriktning och möjligheter till handledning. 

Ansökan Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och laddas upp digitalt. 
Ansökan består av: 

1. Projektbeskrivning (max 5 sidor) som innehåller följande  
- en beskrivning av det konstnärliga forskningsprojektet och dess frågeställningar, 
- en beskrivning av planerade tillvägagångssätt/metoder 
- en diskussion om hur projektet relaterar till befintliga kunskaper och erfarenheter 
konstområdet, och hur det förväntas bidra  
- motivera varför du söker en forskarutbildning och - inkludera preliminär tidsplan 
- bifoga beräknad budget. 

Eventuellt referensmaterial kan bifogas som länk eller laddas upp.  
 
2. CV där du anger personuppgifter, utbildningar, examina, anställningar, uppdrag 
samt konstnärlig verksamhet. 

3. Bifoga vidimerade kopior av intyg som styrker de meriter du åberopar i ditt CV. 
Dessa intyg bör om möjligt vara på svenska, engelska, norska eller danska. Om 
dessa dokument inte är på något av dessa språk kan vi komma att begära att du i 
ett senare skede inkommer med översättningar utförda av auktoriserad översättare 
för att vi ska ha möjlighet att bedöma dokumenten. Om detta krävs kommer vi att 
höra av oss till dig. 

Så här du söker du  
1. Skriv in namn och kontaktuppgifter. (OBS! Bortse från informationen i ansökan 
där det står att du som utomeuropeisk student ska betala kursavgift, detta gäller 
inte för doktorander.)  
2. Ange om du uppfyller det formella kravet på behörighet. Om du svarar ja ska du 
här ladda upp examensbevis som styrker att du har relevant examen (använd helst 
pdf-format).  
3. Om du inte uppfyller kravet på formell behörighet, kan du istället söka om 
validering av reell kompetens. Då klickar du i det här och laddar upp din ansökan om 
validering av reell kompetens samt relevanta tjänstgöringsintyg, utbildningsintyg och 
andra underlag som styrker de erfarenheter och kunskaper som du vill ska 
valideras.  
 
Läs mer om hur du ansöker om validering av reell kompetens här: 
http://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2018 
 
4. Ange om du uppfyller kravet på särskild behörighet. Om du svarar ja ska du här 
ladda upp ett CV som styrker särskild behörighet.  
5. Ladda upp ditt CV. Bifoga även vidimerade kopior av intyg som styrker de meriter 
du åberopar i ditt CV (har du redan laddat upp dessa dokument för att söka om 
validering av reell kompetens, behöver du inte göra det igen).  
6. Bifoga projektbeskrivningen (max. 5 A4 ).  



Ansökan är öppen till den 2018-02-28. Vi tar endast emot ansökningar via 
hemsidans digitala ansökningssystem. 

Antagningen genomförs i flera steg. I det första urvalet görs en bedömning baserad 
på insänt material. Efter ett andra urval kallas ett antal sökande till intervjuer som är 
planerade att hållas under maj månad 2018. Planerad utbildningsstart är januari 
2019. 

Om du har några frågor, se FAQ 

(http://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2018) eller maila: 
docpositions@uniarts.se. 

Välkommen med din ansökan. 

  

 


