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Utlysning av medel för inrättande av forskarskolor 
inom strategiskt viktiga forskningsområden vid den 
naturvetenskapliga fakulteten 

Bakgrund 

Av rapporten ”Utredningsuppdrag avseende naturvetenskapliga 

fakultetens forskarskolor samt programmet postgraduate courses in the 

life sciences” (STYR 2020/2266) framgår att fakultetens nuvarande 

forskarskolor bidrar till forskarutbildningarnas kvalitet för de 

doktorander som har möjlighet att delta i dem, men att alla doktorander 

inte har möjlighet att delta i en forskarskola och att täckningen mellan 

ämnesområdena är ojämn. Där framgår också att de nuvarande 

forskarskolorna är väldigt olika organiserade och att det fanns oklarheter 

rörande kursernas administration och kursplanehantering. Mot denna 

bakgrund rekommenderar rapporten att fakulteten ser över 

forskarskolornas organisation och struktur, samt tillgängliggör 

forskarskolorna för alla doktorander inom fakulteten.  

På vilket sätt attraktiva och dynamiska forskarutbildningsmiljöer, en mer 

enhetlig organisation av forskarskolorna samt en jämnare täckning 

mellan ämnesområdena ska säkerställas har diskuterats i NUF, 

ledningsråd och NUF:s referensgrupp. Därutöver har de nuvarande 

koordinatorerna för forskarskolorna och Life Science-kurspaketet bjudits 

in till ett möte vid vilket det förts diskussioner.  

Diskussionerna har lett till slutsatsen att målsättning bäst uppnås genom 

en kombination av två olika typer av forskarskolor. Säkerställandet av att 

alla doktorander verkligen får möjlighet att delta i en forskarskola kan 

uppnås genom att inrätta en forskarskola som omfattar alla fakultetens 

doktorander och fakultetsgemensamma kurser, samt riktar in sig på att 

utveckla doktorandernas generella färdigheter och att följa doktoranderna 
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som en kohort från introduktionskursen till disputationen och sedan även 

vidare ut i arbetslivet genom alumnverksamhet. En sådan generisk 

forskarskola skulle emellertid inte tillgängliggöra attraktiva och 

högkvalitativa forskarutbildningsmiljöer för doktoranderna, vilket 

ämnesinriktade forskarskolor inom strategiskt viktiga forskningsområden 

skulle kunna göra. Strategiskt viktiga forskningsområden som i 

diskussionerna ansetts lämpa sig för forskarskolor inom fakultetens 

verksamhetsområde är: 

 Miljö- och klimatvetenskap 

 Beräkningsvetenskap, samt  

 Life Sciences. 

För att säkerställa en mer enhetlig organisation av forskarskolorna och 

jämnare täckning mellan ämnesområdena föreslås en utlysning av medel 

i enlighet med tydligt ställda villkor. Den 14 december 2022 beslutade 

fakultetsstyrelsen att avsätta 5,2 Mkr per år 2024—2028 för 

forskarskolor och kurspaket. Utifrån de uppföljningar av nuvarande 

forskarskolors ekonomiska redovisningar som gjorts över åren framstår 

ett takbelopp på maximalt 1,5 Mkr per forskarskola och år som rimligt, 

och lämnar samtidigt ekonomiskt utrymme för inrättande och drift av en 

generisk forskarskola och ett kurspaket. Utlysningen skulle i så fall 

omfatta totalt 4,5 Mkr per år under fem år. Sakkunniggranskning har 

bedömts viktig och den process för beredning och beslut om inrättande 

som diskuterats framgår av den bilagda utlysningstexten (bilaga 1) 

tillsammans med handläggningsordningen (bilaga 2). I beredningen av 

handläggningsordningen har hänsyn tagits till att fakultetsstyrelsen har 

delegerat beslutet om beviljande av medel. För beviljande av medel ska 

ansökningarna visa att forskarskolorna kan leva upp till de villkor som 

anges i bilaga 3. Mot denna bakgrund, och med bemyndigande i 

fakultetens arbetsordning (STYR 2021/2936), enligt vilken det är 

dekanen som fastställer regler och arbetsinstruktioner för styrelsens 

verksamhetsområden, i de fall de inte ska fastställas av fakultetsstyrelsen, 

fattar dekanen följande  
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Beslut 

 

 Att utlysa 4,5 Mkr för inrättande och drift av ämnesinriktade 

forskarskolor inom strategiskt viktiga forskningsområden vid 

fakulteten under perioden 2024—2028 i enlighet med bifogad 

utlysningstext (bilaga 1). 

 Att fastställa bifogad handläggningsordning för handläggningen 

av ansökningar av medel för inrättande och drift av 

ämnesinriktade forskarskolor inom strategiskt viktiga 

forskningsområden vid fakulteten under perioden 2024—2028 

(bilaga 2). 

 Att fastställa bifogade villkor för beviljande av medel för 

inrättande och drift av ämnesinriktade forskarskolor inom 

strategiskt viktiga forskningsområden vid fakulteten under 

perioden 2024—2028 (bilaga 3). 

 

Beslutet har fattats av dekanen Sven Lidin efter föredragning av 

vicedekan Sandra Pott och hörande av fakultetens ledningsråd samt 

fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå (NUF). I 

handläggningen har också utbildningssamordnare Aleksandra Popovic 

deltagit. 

 

 

 

Sven Lidin 


