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Dekan 

Bilaga 2 

 

Dnr STYR 2022/2370  

Datum 2022-12-20 

Handläggningsordning för beviljande 
av medel för inrättande och drift av 
ämnesinriktade forskarskolor inom 
strategiskt viktiga forskningsområden  
 

Dekanen utser en universitetsintern bedömargrupp, bestående av 

minst tre personer, varav en utses till ordförande, på förslag från NUF.  

 

Ansökningarna kommer in via funktionsadress 

(forskarskolor@science.lu.se) och bereds av kansliet.  

 

I ett första steg kommer kansliet att ta bort ansökningar som 

uppenbarligen inte möter villkoren enligt villkorsdokument (Bilaga 3). 

 

Ordföranden i bedömargruppen föreslår en eller flera externa 

sakkunniga för varje ansökan. Hänsyn tas till de förslag som inkommit 

i ansökningarna. 

 

Dekanen utser sakkunniga som ska göra individuella bedömningar av 

ansökningarna enligt bedömningskriterierna längst ner i dokumentet. 

Ansökningarna skickas därefter till de utsedda sakkunniga av kansliet. 

 

Efter utlåtanden från de externa sakkunniga har inkommit, rangordnar 

bedömargruppen ansökningarna med hjälp av 

sakkunnigbedömningarna.  

 

Dekanen fattar beslut om att bevilja medel för inrättande och drift av 

forskarskola efter förslag från bedömargruppen. 
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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 

och 

7. Genomförbarhet, administrativ kompetens och 

organisationsstruktur. 


