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Dekan 

Bilaga 1 

 

Dnr STYR 2022/2370 

Datum 2022-12-20 

 

Ansök om bidrag för inrättande av forskarskolor 
vid den naturvetenskapliga fakulteten 2024-2028 

Den 9 januari 2023 öppnas en utlysning av bidrag för inrättande av 

forskarskolor vid den naturvetenskapliga fakulteten. Bidraget syftar till att 

erbjuda fakultetens doktorander väl fungerande och stimulerande tvär- och 

flervetenskapliga forskningsmiljöer med internationell anknytning samt ett 

strukturerat utbildningsutbud med gemensamma kurser och seminarier av hög 

vetenskaplig och pedagogisk kvalitet i de breda strategiska områdena: 

 Miljö- och klimatvetenskap 

 Beräkningsvetenskap, samt  

 Life Sciences. 

Bidraget börjar betalas ut från och med den 1 januari 2024. Alla disputerade 

tillsvidareanställda vid Lunds universitet kan ansöka. 

 

Den tilltänkta koordinator för forskarskolan ska som projektledare ansvara för 

ansökan. För de forskarskolor som inrättas kommer koordinators institution att 

vara dess organisatoriska hemvist därför ska ansökan också undertecknas av 

prefekt. 

Bidragstid 5 år (2024—2028) Start: 1 januari 2024 

Bidragsbelopp Max. 1,5 Mkr per år  

(se detaljer under totalbudget, minst 40% för 

kurskostnader) 

Ansökningsperiod 2023-01-09—2023-02-08 (OBS! Deadline) 

Bidragsbeslut Innan sommaren 2023 

Villkor för beviljade 

medel 

Se bilaga. 

Postadress Box 118, 221 00 Lund   Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27   Telefon 046-222 41 27, 

046-222 00 00 E-post aleksandra.popovic@science.lu.se   Webbadress www.naturvetenskap.lu.se  

http://www.naturvetenskap.lu.se/
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Observera! Bidraget kan inte användas för att finansiera doktorandtjänster 

eller stipendier, utan endast för gemensamma samordnande aktiviteter och 

kurser. 

ANSÖKAN 

Språk 

Ansökan ska utformas på engelska. 

Ansökans delar 

1. Beskrivning av forskarskolans inriktning och forskningsmiljö (2 sidor) 

2. Planerade aktiviteter i forskarskolan (2 sidor) 

3. Planerad samverkan (1 sida) 

4. Faktasida (1 sida) 

5. Bilagor: 

a) CV av koordinator och 3 seniora forskare 

b) Totalbudget 

c) Stödbrev 

1 Beskrivning av forskarskolans inriktning och forskningsmiljö (2 sidor) 

Beskriv: 

 Forskarskolans inriktning 

 Forskningsmiljön inom vilken forskarskolans aktiviteter ska ta plats, med 

beskrivning av forskningsspets och –bredd 

 Deltagande av forskare i LU (utom doktorander) 

 Deltagande av andra lärosäten (nationell och internationell) 

 Forskarskolans betydelse för forskningsområdet 

 Aktuella och potentiella framtida forskarutbildningsämnen för vilken 

forskarskolan är relevant. 

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskarskolans område och syfte. 

Beskriv forskarskolans område så att även den som inte är insatt i ämnet har 

möjlighet att förstå. Redogörelsen får omfatta högst två A4-sidor (Arial, 

teckenstorlek 11, enkelt radavstånd). 

 Forskningsmiljö. Beskriv den forskningsmiljö/de forskningsmiljöer 

som stödjer forskarskolan. Beskriv miljön/miljöerna i termer av 

vetenskaplig målsättning, framtidspotential, forskningens bredd och 

spets, inriktning på pågående forskning samt ledning, både i N-fak och i 

andra fakulteter i LU. 
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 Internationellt och nationellt samarbete. Beskriv samarbete med 

svenska och utländska medverkande organisationer, forskarmiljöer 

och/eller andra forskarskolor. 

 Interaktion mellan forskningsmiljö, forskarskolan och 

forskarutbildningsämnen.  Beskriv hur forskningsmiljön/miljöerna kan 

bidra till forskarskolans utveckling, och i sin tur forskarskolans betydelse 

för forskningsområdet. Beskriv för vilka aktuella 

forskarutbildningsämnen forskarskolan är relevant, och vilka potentiella 

framtida forskarutbildningsämnen ska skulle kunna utvecklas. 

  

2 Planerade aktiviteter i forskarskolan (2 sidor) 

Beskriv:  

 Forskarskolans planerade organisation 

 Kursutbud och -program 

 Andra aktiviteter (såsom seminarier, workshop, och sommarskolor) 

 Samordning 

 Möjlighet till nätverkande, och möjlighet till deltagande av unga forskare 

utom doktorander 

 Rutiner för uppföljning. 

Redogörelsen får omfatta högst två A4-sidor (Arial, teckenstorlek 11, enkelt 

radavstånd). 

 Organisation och antagning. Beskriv detaljerat hur forskarskolan ska 

vara organiserad, administreras och styras. Beskriv tillgång till 

forskarskolans aktiviteter, rutiner för antagning av doktorander, om 

antagning sker löpande eller årsvis, om ett antal årskohorter är planerat, 

och plan och tidsram för doktorandens progression genom forskarskolan. 

Redovisa också forskarskolans planerade dimensionering i fråga om 

antal doktorander. 

 Kursprogram och andra aktiviteter. Beskriv kursutbud, planerat 

kursutveckling, och kursprogrammets struktur. Beskriv andra aktiviteter 

som seminarier, workshops, och sommarskola/internat. Redovisa kort 

vilka lärare/kursledare kommer att vara inblandade. 

 Samordning. Beskriv samordning av kurser och andra aktiviteter med 

andra fakulteter/lärosäten/forskarskolor, om det finns. Nämna eventuell 

medfinansiering. 
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 Nätverkande. Beskriv möjlighet till nätverkande, kontakt med andra 

forskare på olika karriärsteg, och kontakt med alumni utanför akademin 

för doktorander. Beskriv också möjlighet för andra unga forskare (utöver 

doktorander) till deltagande i forskarskolans aktiviteter. 

 Rutiner för uppföljning och dokumentation. Beskriv planerade rutiner 

för uppföljning av hur forskarskolans aktiviteter har bidragit till 

doktorandernas progression samt till uppnåendet av doktorandernas 

lärandemål inom forskarutbildningen. 

 

3 Planerad samverkan (1 sida) 

Beskriv: 

 Hur kan forskarskolan bidra till institutions- eller fakultetsövergripande 

aktiviteter i forskning och forskarutbildning 

 Hur kan forskarskolan kan bidra till fakultetsgemensamma aktiviteter för 

doktorander och andra unga forskare, som mentorskap, nätverkande, 

alumnikontakter, karriärorientering. 

Redogörelsen får omfatta högst två A4-sidor (Arial, teckenstorlek 11, enkelt 

radavstånd). 

Beskrivningen ska redogöra för hur forskarskolan ska integreras med deltagande 

institutionernas verksamhet(er) samt fakultetsgemensamma verksamheter. 

 

4 Faktasida (1 sida, mall) 

 Forskarskolans namn 

 Ny eller befintlig forskarskola 

 Namn på koordinator/sökande 

 Namn på tre seniora forskare som kommer att vara inblandade som 

kursledare eller huvudhandledare till deltagande doktorander 

 Tre förslag till externa oberoende sakkunniga, med namn, affiliering och e-

postadress  

 Lista på alla inblandade institutioner (minst 2) 

 Medelsförvaltare (heminstitutionen) 

 Eventuell medfinansiering 
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5 Bilagor till ansökan 

a) Totalbudget 

Totalbudget ska innehålla följande: 

1. Lönekostnad för koordinator/biträdande koordinator 

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för koordinator. Ange också 

eventuell sökt lön för koordinator, både som andel av heltidslön och som 

faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Lönemedel kan även 

sökas för högst två biträdande koordinatorer. Ange hela belopp i kronor. 

Lön får endast avse disputerade personer som är tillsvidareanställda vid 

fakulteten.  

2. Lönekostnad för administrator 

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för administrator. Ange också 

eventuell sökt lön för administrator, både som andel av heltidslön och 

som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i 

kronor. Administrativa kostnader för kurser förväntas täckas av 

schablonbelopp för kurser. 

3. Kurskostnader 

För kurskostnader gäller schablonbelopp av 16 tkr/hp per kurstillfälle. 

Ange omfattningen av kurserna som planeras ges i hp/år. 

Utvecklingskostnader för nya kurser räknas med schablonbelopp 16 

tkr/hp. 

Kurskostnader ska omfatta minst 40% av den sökta budgeten. 

4. Andra aktiviteter 

Ange kostnader för planerade seminarier, workshops, konferenser och 

nätverksaktiviteter. Beloppet för aktiviteterna som omfattar 

övernattning eller möte utanför universitetslokaler ska omfatta 

maximalt 15% av den totala budgeten. 

OBS! Bidrag för lön till forskarstuderande medges inte. 

Resekostnader till konferenser /workshops som inte är en del av 

forskarskolans aktiviteter medges inte. 

5. Annan finansiering 

Ange eventuell annan finansiering (sökt eller redan beviljad) av 

forskarskolan utöver det som söks i denna ansökan. Ange hela belopp i 

kronor. 
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För deltagande doktorand från annan fakultet/annat lärosäte än N-

fak i forskarskolans aktiviteter förväntas antingen medfinansiering 

eller betalning av en avgift från respektive fakultet/lärosäte. 

b) Stödbrev 

Bifoga stödbrev undertecknat av prefekterna från alla medverkande 

institutioner. Respektive stödbrev ska vara på engelska, omfatta högst en A4-

sida och innehålla följande information: 

 Kortfattad beskrivning på vilket sätt varje institution kommer att delta i 

samarbetet 

 Hur många doktorander från institutionerna som förväntas söka till 

forskarskolan. 

 Eventuell medfinansiering från institutionen 

c) CV 

Bifoga cv (2 sidor per person, plus en lista av max 10 publikationer) för 

projektledare/koordinator och för 3 inblandade seniora forskare (gärna en från 

varje deltagande institution). 

Bedömning och urval 

Syftet med utlysningen är att erbjuda fakultetens doktorander väl fungerande 

och stimulerande tvär- och flervetenskapliga forskningsmiljöer med 

internationell anknytning samt ett strukturerat utbildningsutbud med 

gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk 

kvalitet. Utlysningen syftar också att främja möjlighet till nätverksbyggande och 

karriärutveckling för fakultetens doktorander och andra unga forskare. 

Bedömningsprocess 

Efter en initial gallring av kansliet, där ansökningar som uppenbarligen inte 

möter ”Villkor för beviljande av medel för inrättande och drift av 

ämnesinriktade forskarskolor inom strategiskt viktiga forskningsområden vid 

fakulteten under perioden 2024—2028” (bilaga 3) tas bort, 

bedöms ansökan av en bedömargrupp med hjälp av utlåtande från sakkunniga 

som granskar varje ansökan individuellt. Sakkunniga utses av dekan efter 

förslag från bedömargruppens ordförande. 

Efter att bedömargruppen rangordnat ansökningarna lämnas förslag till beslut 

till dekanen. 
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Beslut förväntas innan sommaren 2023. 

 

 

Bedömningskriterier 

Bedömningen görs med hjälp av följande kriterier:  

1. Forskningsmiljöns vetenskapliga kvalitet, tvärvetenskaplig inriktning, 

nationell och internationell anknytning, framtidspotential, och strategisk 

relevans 

2. Vetenskaplig kvalitet, internationell anknytning, omfattning och struktur 

av kursprogrammet och andra aktiviteter som seminarier och workshops 

3. Kompetens av sökanden (koordinator) och de 3 inblandade seniora 

forskarna, samt relevant kompetens i deltagande institutioner och av 

externa inblandade forskare 

4. Potential av forskarskolan att  

a. främja, genom bidrag till fakultetsgemensamma aktiviteter eller i 

sig själv, nätverkande och karriärplanering/-utveckling (både 

inom och utanför akademin) för doktorander och andra unga 

forskare, genom aktiviteter som seminarier, workshops, 

alumnikontakt eller mentorsprogram, 

b. främja institutions- eller fakultetsövergripande samarbete, 

c. främja vidareutveckling av befintliga forskarutbildningsämnen 

och/eller utveckling av nya forskarutbildningsämnen, 

d. främja doktorandrekrytering genom förbättrad attraktivitet och 

synlighet av forskarutbildningen. 

5. Potential till medfinansiering genom andra fakulteter/lärosäten eller 

externfinansiering 

6. Mervärde som forskarskolan erbjuder, utöver kursutbudet, för 

doktorandernas utbildning och utveckling (t.ex. i termer av vetenskaplig 

socialisering) samt för uppnående av examensmål 

7. Genomförbarhet, administrativ kompetens och organisationsstruktur 


