Akademiska titlar på IFN – svenska och engelska
Professor = Professor
Den högsta kategorin av lärartjänster vid universitet och högskolor. Det finns två olika professorstitlar: 1)
Söker en professorstjänst och utses till professor (lärostolsprofessur); 2) Är först lektor och befordras
sedan till professor (befordringsprofessur).
Docent = Associate Professor
För att ha docentkompetens ska man ha en högre vetenskaplig kompetens än en person med
doktorsexamen (i normalfallet minst motsvarande två doktorsavhandlingar). Man ansöker om och utses
till docent av ett universitet eller högskola.
Forskarassistent/biträdande lektor = Assistant Professor
En person som efter avhandling i konkurrens erhållit en första tidsbegränsad karriärtjänst med sikte på att
utvärderas för och erhålla fast tjänst (tenure) som docent/Associate Professor efter 4-6 år.
Adjungerad professor = Adjunct Professor
Den adjungerade professorn arbetar deltid på högskolan. Tillsättningen av tjänsten är inte
konkurrensutsatt men tillsättningen sker efter sakkunniggranskning.
Gästprofessor = Visiting Professor/Guest Professor
Visstidsanställd vid ett universitet, men som normalt har sin tjänst vid annat lärosäte.
Fil.dr = Ph.D.
Filosofie doktor har skrivit avhandling och disputerat vid humanistisk fakultet, matematisknaturvetenskaplig fakultet eller samhällsvetenskaplig fakultet.
Ekon.dr = Ph.D.
Ekonomie doktor har skrivit avhandling och disputerat vid handelshögskola eller universitet och har en
grundutbildning som civilekonom, ekonomie magister eller ekonomie kandidat. Den disputerade kan
också välja att i stället erhålla titeln fil.dr.
Postdoktoral (förkortas Postdok) = Postdoc
En tidsbegränsad (ett till två år) forskningstjänst eller forskningsstipendium för nydisputerade forskare.
Fil.lic = Ph.Lic. (Degree of Licentiate of Arts)

Efter ungefär halva forskarutbildningen, två till tre år, kan man ta ut en licentiatexamen. Kräver förutom
ca tre fjärdedelar av de kurspoäng som krävs för doktorsexamen att man skriver och försvarar ett
vetenskapligt arbete motsvarande en fjärdedel till en tredjedel av en doktorsavhandling.
Fil.mag = M.A. (Degree of Master of Arts)
Filosofie magister är en examen efter 2 års studier på avancerad nivå.
Doktorand = Ph.D. student
Någon som antagits till och som bedriver forskarutbildning.
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