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Besöksadress:
Svenska institutet 
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm
Sverige

Postadress:
Svenska institutet 
Box 9
121 21 Johanneshov
Sverige

Kontaktuppgifter:
T +46 (0)8 453 78 00
si@si.se  
www.si.se  
www.sweden.se  

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens 
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och 
utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete 
och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära 
samarbete med svenska ambassader och konsulat. 

Ansökan om tjänst som svensklärare vid universitet i utlandet 

Jag anmäler mig som sökande till den ledigförklarade tjänsten i 

1. Personuppgifter

Namn 

Medborgarskap 

Födelsedatum 

Förstaspråk 

Adress 

Arbetsplats 

Telefon E-post

2. Högskoleutbildning (enbart hänvisning till bilagor räcker inte)

Lärosäte År Bilaga 

examen vid 

examen vid 

Högskolepoäng* Bilaga 

Svenska 

Svenska som andraspråk 

Litteraturvetenskap∗∗ 

Övriga relevanta ämnen∗∗∗ Högskolepoäng* Bilaga 

Totalt antal högskolepoäng* 

* Du som har äldre universitetsbetyg (före 1 juli 2007) bifoga bilagorna men skriv in poängen i tabellen ovan enligt det nya systemet
(30 hp per termin). 

 Utöver det som ingår i svenskämnet.
 Exempelvis språkvetenskap, moderna språk, historia.

mailto:si@si.se
http://www.si.se/
http://www.sweden.se/
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Svenska institutet, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sverige 

 

 
 
 

3. Undervisningsmeriter 

Undervisning i Antal terminer Skolform 

a) svenska som andraspråk 

b) svenska som främmande språk 

c) undervisning i svenska 

d) övriga ämnen 

4. Språkkunskaper enligt den gemensamma europeiska 

referensramen för språk  

Ange språk och nivå (A1–C2) 

5. Längre utlandsvistelser 

6. Publikationer  

7. Andra meriter 
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Svenska institutet, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sverige 

 

 
 
 

8. Referenser (titel, namn, telefon) 

9. Jag har fått information om tjänsten via webb, jobbsajt, 

annons, kontakter eller annat (specificera gärna) 

Ort 

Datum 

Bifoga separat förteckning om utrymmet inte räcker. 

Observera att vi endast kan behandla din ansökan om den är komplett.  
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