HEJ ARBETSGIVARE!
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)
är en del av en tioårig satsning på kompetensuppbyggnad
i socialtjänsten. Detta finansieras genom Fortes nationella
forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras
på regeringens forskningsproposition (prop. 2016/17.50).
Syftet med forskarskolan är att öka kompetensen och främja
långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten men även att
stärka kopplingen mellan universitet och praktik. Utbildningen
riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken
med forskningskunskap. Forskarskolan står för 50 % av lönen
under studietiden, vilket motsvarar 25 % av heltidslönen.
Genom deltagandet får hela arbetsplatsen kontinuerlig
tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan
men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Det betyder att professionen på sikt kan bibehålla
kvalitet, professionalitet och vara ett attraktivt
yrke. Det handlar även om att hålla samman
professionen genom att det skapas en tydlig
koppling mellan praktiker och teoretiker.
- Enhetschef, vars medarbetare
forskar genom forskarskolan

OM ANSÖKAN
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten ska under
våren 2021 anta 12 doktorander för halvtidsstudier under fyra
år. Under studietiden kommer den forskarstuderande parallellt
vara yrkesverksam i socialtjänsten. Efter avslutade studier
återgår medarbetaren till socialtjänsten, om än med mer
kvalificerade arbetsuppgifter. Inom ramen för forskarskolan
erbjuds kontinuerlig karriärplanering för medarbetaren i nära
samarbete med arbetsgivaren.
Grundkriterierna för antagning är dels en anställning i
socialtjänsten, där forskarskolan ämnar ha en bred syn på vad
socialtjänst kan innebära. Både medarbetare och chefer
välkomnas att söka. För antagning krävs även behörighet till
forskarutbildning, vilket vanligtvis innebär en magister- eller
masterexamen - där 30hp inom socialt arbete på avancerad
nivå och ett självständigt genomfört arbete om minst 15hp
ingår, eller motsvarande.
Antagning sker till någon av forskarskolans fyra lärosäten:
Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet eller
Linnéuniversitetet i samråd med den sökande och
arbetsgivaren.
Ansökningsperioden för den tredje och sista utlysningen pågår
mellan 1 december 2020 - 1 mars 2021. Denna utlysning sker
utan inriktning och forskningsprojekt inom alla socialtjänstens
områden välkomnas.
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