
 

Mentorprogram för SSPSD Doktorander 
Mentorskap är ett sätt att få insikt från en erfaren person om nya idéer och perspektiv 
för din framtida yrkesutveckling. Vi erbjuder nu doktorander som del i forskarskolan 
Social Science Perspectives on Sustainable Development (SSPSD) möjligheten att 
delta i ett mentorprogram. Syftet med programmet är att hjälpa doktorander att 
utöka sitt nätverk och komma i kontakt med någon som har erfarenhet av det 
yrkesområde de kommer att komma in i efter utbildningen. Mentorprogrammet 
kommer att stödja doktorander i att utveckla en relation med en mentor som kan vara 
en dialogpartner i diskussioner om professionell och personlig utveckling. 

 

Vem är det här programmet för? 

Detta program är öppet för alla doktorander som deltar i forskarskolan Social Science 
Perspectives on Sustainable Development, och som vill hitta en diskussionspartner 
utanför SLU för att prata om professionella och personliga karriär och 
utvecklingsfrågor. 

Varför ska du ha en mentor? 

Det finns många anledningar till varför man kanske vill ha en mentor. Kanske är du ny 
i dina doktorandstudier och vill ha en bättre förståelse för din bransch/fält. Eller kanske 
vill du ha en mentor för att underlätta/möjliggöra en bra inkörsport till ditt framtida 
yrke. Mentorn kan fungera som en vägledare i att hjälpa dig se hur arbetslivet 
fungerar. 

Vem kan bli mentor? 

En person utanför universitetsvärlden, med eller utan doktorsexamen, som du finner 
inspirerande. Det kan vara någon som har en position som du kan tänka dig att 
arbeta med i framtiden, någon som leder den typ av organisation du kan söka jobb 
hos, eller någon du tycker är inspirerande för den karriär som de har utvecklat. 

Varför skulle man bli din mentor? 

Mentorer erbjuder sin tid och erfarenhet för chansen att hjälpa och följa en person 
under sin doktorandutbildning, och deltar i utvecklingen av en framtida professionell 
kollega. Som mentor kommer de att bidra till utvecklingen av dig som framtida doktor 
på olika sätt, främst som dialogpartner, men också ge råd och dela med sig av sin 
egen erfarenhet, både de goda och de mindre smickrande. 

 

 



Riktlinjer: 

• Doktoranden är den ansvariga samarbetspartnern för att se till att ett fruktbart 
förhållande utvecklas med en mentor. 

• Doktoranden uppmanas att föreslå egen mentor, men kan fråga SSPSD för hjälp 
(kontakta Nina.lind@slu.se). 

• En mentor förväntas erbjuda sin tid utan ekonomisk kompensation, göra rimliga 
ansträngningar för att hitta tid och plats för att träffas med doktoranden, men är inte 
skyldig att ge något mer än att delta i diskussioner. 

• Mentorprogrammet täcker finansiella kostnader för resor, boende och mat som 
behövs för att underlätta möten (dock ej överstiga 2 000 SEK/doktorand/år). 
Ersättning är inte tillgängligt för lön/arbetstid. Kvitton krävs för alla utlägg*.  

 

Kontakt för ansökan och mer information  

Ansökan till programmet skickas till Nina Lind, Nina.Lind@slu.se och skrivs på engelska 
och inkludera följande:  
- namn, SLU-institution, fullständig adress, e-post and telefonnummer 
- namn och SLU-institution för huvudhandledare  
- kort beskrivning av doktorandprojekt (0,5-1 sida) 
- namn och kontaktuppgifter till mentor  
- motivering till val av mentor  
- förslag och planering för möten  
 

*Kompensation 
För att få kompensation för utlägg, skicka original kvitton tillsammans med förklaring 
för utlägget genom post till Nina Lind, Institutionen för ekonomi, Box 7013, 750 07 
Uppsala. 
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