Få tillgång till spetskompetens
inom Life Science
– erbjud ett praktikprojekt till
en doktorand
Nu finns möjligheten att anlita en doktorand vid KI som
genomför ett kortare uppdrag utifrån din organisations
specifika behov. Doktoranden finansieras av KI under
praktiken.
KI Karriärservice erbjuder utvalda och mycket motiverade doktorander
från KI möjligheten att genomföra en månads praktik på en organisation
inom ramen för forskarutbildningskursen ”Career skills for scientists”.
Doktoranderna är verksammma inom olika forskningsområden med
kompetenser relevanta för organisationer som verkar inom Life Science
och hälsa. Projektet definieras utifrån din organisations specifika behov
och kan exempelvis vara en laborativ arbetsuppgift, metodutveckling eller
en vetenskaplig utredning. Praktikprojektet behöver inte vara en del av
doktorandens akademiska forskningsprojekt.
Genom praktikprogrammet får ni tillgång till forskningskompetens som
kan användas för kvalificerade arbetsuppgifter inom organisationen. Det
ökar er exponering mot forskarvärlden och ger värdefulla kontakter på KI
som kan leda till nya samarbeten och framtida rekryteringsmöjligheter.

”Praktik för
r”
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Mer info >>

Intresserad?
Kontakta
Karolinska Institutet Karriärservice:
career-service@ki.se
Anmäl ditt intresse snarast!
Länkar till mer information:
Praktikprogram för doktorander
Företagssamverkan

Om doktoranderna
Alla doktorander som söker till praktikprogrammet har genomfört minst
två års forskarutbildning. De forskar inom t.ex. allergi, cancer-genetik,
HIV, humana stamceller, klinisk mikrobiologi, neurofysiologi inflammation
och strukturbiologi.
Om praktiken
Praktiken, som utgör en månad, ska genomföras tidigast i april och senast
under oktober. Större delen av praktiken ska vara en praktisk arbetsuppgift som är meningsfull för både doktoranden och organisationen. Det
är viktigt att doktorandens kompetens tas tillvara på bästa sätt. Praktiken
ska också innehålla en introduktion till organisationens medarbetare och
struktur, uppdrag och/eller forskning.
Förutsättningar för samarbete
Organisationen lämnar in en skriftlig beskrivning av projektet som ska
ingå i praktiken innan programstart och deltar även i ett mingel då möjlighet ges för intresserade att ställa frågor. Doktorandernas lön finansieras
av KI under praktikmånaden. Organisationen tillhandahåller en
person som kan handleda doktoranden.
Efter genomförd praktik får handledaren utvärdera projektets genomförande.
Vi diskuterar gärna idéer på praktikprojekt och andra samarbeten som ni
tror skulle gynna både er och oss. Välkomna att höra av er!

”

Detta var en sann winwin-situation där alla
parter fick mer än väntat från samarbetet!

”
”

”

Studenten fick god insyn
i läkemedelsindustrin
och företaget lärde sig
nya sätt att söka efter och
presentera data.

”

Praktikprogrammet ger
stort värde för både
doktoranden och företaget. Fortsätt så :)

”

