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Villkor för beviljande av medel för 
inrättande och drift av ämnesinriktade 
forskarskolor inom strategiskt viktiga 
forskningsområden vid fakulteten 
under perioden 2024—2028 

• Forskarskolorna i de breda strategiska områdena 

o Miljö- och klimatvetenskap 

o Beräkningsvetenskap, samt  

o Life Sciences 

• Excellent forskningsmiljö 

• Interdisciplinär forskningsprofil, dvs deltagande av minst två av 

fakultetens institutioner (deltagande av institutioner utanför N-

fak/LU är möjligt med medfinansiering) 

• Välorganiserat och –strukturerat kursprogram med tillräcklig 

omfattning (närmare beskrivning av kursprogrammets omfattning i 

relation till totalbudget finns i Bilaga 1)  

• Kurser och andra aktiviteter ska vara öppna för fakultetens alla 

doktorander (i mån av plats) 

• Uppvisat mervärde som forskarskolan erbjuder för doktorandernas 

utbildning och utveckling 

• Bra underlag av potentiella deltagande doktorander och andra 

forskare (minst 10–15 deltagenda doktorander) 

• Stöd till nätverkande och karriärplanering/-utveckling (både inom 

och utanför akademin) för fakultetens doktorander och andra unga 

forskare, genom bidrag till fakultetsgemensamma aktiviteter eller 

egna aktiviteter 

• Årlig uppföljning 
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Ett takbelopp av 1,5 Mkr per år gäller för alla forskarskolor. 

Villkor för användning av medel 

Medel för följande kostnader kan sökas: 

1. Lönekostnader för koordinator/biträdande koordinator 

Lönemedel kan sökas för koordinator och biträdande 

koordinatorer, men inte för mer än tre personer totalt.  

Lön får endast avse disputerade personer som är tillsvidare-

anställda vid fakulteten.  

2. Lönekostnader för administrator 

Lönemedel kan sökas för administrator. Administrationskostnader 

för kurser förväntas täckas av schablonbelopp för kurskostnader. 

3. Kurskostnader 

För kurskostnader gäller schablonbelopp med 16 tkr/hp per 

kurstillfälle. Utvecklingskostnader för nya kurser räknas med 

schablonbelopp 16 tkr/hp. 

Kurskostnader ska omfatta minst 40% av den sökta budgeten. 

4. Andra aktiviteter 

Kostnader för planerade seminarier, workshops, konferenser, 

nätverksaktiviteter och karriärutvecklingsaktiviteter kan sökas. 

Beloppet för aktiviteterna som omfattar övernattning eller 

möte utanför universitetslokaler ska omfatta maximalt 15% 

av den sökta budgeten. 

 

OBS! Bidrag för lön till forskarstuderande medges inte. 

Resekostnader till konferenser /workshops som inte är en del av 

forskarskolans aktiviteter medges inte. 

 

För deltagande doktorander i forskarskolans aktiviteter från 

annan fakultet/annat lärosäte än N-fak förväntas antingen 

medfinansiering eller betalning av en avgift från respektive 

fakultet/lärosäte. 


