
Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och
forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik,
naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik
och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer
samhället tillgodo. 47 000 studenter och 6 300 anställda från hela världen är verksamma främst i
Lund, Malmö och Helsingborg. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.

Lunds Tekniska Högskola (LTH) är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av
hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.
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Arbetsuppgifter
I din forskning kommer du att studera utrymning från höga hus inom forskningsprojektet KESØ.
KESØ är ett samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Danmarks Tekniska Universitet
(DTU). 

Din forskning kommer att omfattar experimentella undersökningar av utrymning, så kallade
utrymningsförsök, där deltagare utrymmer höga hus. Både laboratorieförsök och fältförsök
kommer att genomföras i projektet. Du kommer framför allt att undersöka utrymning via hissar,
så kallade utrymningshissar, och bland annat undersöka hur olika tekniska utrymningssystem kan
användas för att informera utrymmande personer om hissarna. I viss utsträckning kommer även
utrymning via trappor i höga hus att studeras. 

Doktorandarbetet ska leda fram till rekommendationer om hur utrymning från höga byggnader
ska genomföras, t ex vilka tekniska utrymningssystem som ska användas och hur dessa bör
utformas. Denna typ av kunskap anses mycket värdefull för byggsektorn. Eftersom höga
byggnader blir allt vanligare, både i Sverige och internationellt, kan arbetet få stor påverkan på
utformningen av höga hus i framtiden. 

I doktorandtjänsten ingår institutionstjänstgöring motsvarande 20% av heltid.
Institutionstjänstgöringen kommer i huvudsak att omfatta undervisning på svenska i de kurser
som ges av avdelningen Brandteknik och riskhantering. Exempel på kurser som du kan bli
involverad i är Introduktion till brand och risk (VBRA05), Brandkemi (VBR022) och Människors
beteende vid brand (VBRN10).

Behörighet
För behörighet att antas som forskarstuderande i Brandteknik krävs att studenten har fullgjort
kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
och har avlagt en examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för
forskarutbildningsämnet alternativt avlagt en Brandingenjörsexamen omfattande 210
högskolepoäng. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund



Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå
och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet, dvs utrymning i höga byggnader,
och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta
vid en eventuell intervju. 
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex forsknings- eller
yrkeserfarenhet.
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Ansökningsförfarande
Ansök online! Vid ansökan till läraranställningar skickas publikationer till: Registrator, Lunds
universitet, Box 117, 221 00 LUND (leveransadress för paket: Lunds universitet, Registrator,
Paradisgatan 5C, 223 50 LUND). Diarienummer ska anges i samband med handlingar som
skickas via post.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla
sökande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Inskickade handlingar återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft.
Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.


