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Utlysning av stöd till doktoranders forskningsmiljö
Kort bakgrund
Denna utlysning är ett led i fakultetens ambition att öka forskningens internationalisering genom ett
ökat utbyte med forskningsmiljöer utanför Sverige med ett fokus på doktoranderna. Se bifogade
sidor för ytterligare information om motivering och bakgrund.
I fakultetens budget 2020 och 2021 så har medlen för internationalisering utökats med 600 000 kr för
längre vistelser utanför norden. De nya ämnena är inräknade i budgeten så tolv ämnen får 50 000 kr
vardera att söka. Dessa medel söks av ämnesföreträdaren för ämnet.

Hur mycket medel kan sökas och vem ska söka?
Medlen består av tre fasta potter för utbyten inom och utom norden:
•
•
•
•

15 000 kr för utbyten inom norden, söks av en handledare
20 000 kr för utbyten utom norden, söks av en handledare
50 000 kr för längre vistelser inom och utom norden, söks av ämnesföreträdare
Medlen ska förbrukas under 2020

Vad medlen kan användas till?
•

•

Inresande forskare/doktorander i samband med minikonferens, seminarier, och workshops
som täcker delar av resekostnader/boende/omkostnader. Forskargruppen får förfoga över
de medel som ges, fritt att disponera dem, och ev. skjuta till för att utöka besöket (tid/antal
personer). I huvudsak ska detta riktas till att inbjuda etablerade seniora forskare i tilltänkta
samarbetsgrupper, som givetvis kan ta med sig kollegor eller doktorander.
Utresande för att besöka andra forskargrupper, där hela eller delar av forskargruppen åker.
Detta kan gälla motsvarande aktiviteter som för inresande externa forskare men också för
kortare vistelse för doktorander (dagar – några veckor) vid annat lärosäte. Detta kan också
ytterligare stödjas via Erasmus i de fall resan sker till något av våra partneruniversitet, vilket
möjliggör längre vistelser. Notera att det inte primärt är ett resebidrag utan bidrag till att
stärka den strategiska internationaliseringen genom resor.

När ska ansökan ske?
Ansökningar för stöd kommer att behandlas under 2021. Inkommande ansökningar behandlas vid
ordinarie FUR- möten. Beviljade medel måste förbrukas under 2021.

Hur ska ansökan ske?
Ansökan ställs till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) som beslutar om stödet i samråd med
berörd prefekt. Ansökan (max 1 sida) ska innehålla
•
•
•

Kort beskrivning av den doktorand/forskare/forskargrupp som utbytet avser
Kort motivering varför gruppen har behov av denna kontakt och där doktorandperspektivet
belyses
En översiktlig beskrivning av hur utbytet planeras
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En underskrift av en handledare som styrker ansökan om ansökan gäller 15 000 kr eller
20 000 kr.
En underskrift av ämnesföreträdaren som styrker ansökan om ansökan gäller 50 000 kr för en
längre vistelse.

Vad händer sedan?
•
•

De som får ansökningar beviljade kommer att få ytterligare information om
ekonomihantering och uppföljning efter genomfört utbyte.
En något utökad redovisning av genomfört utbyte för beviljad ansökan om 50 000 kr kan
förväntas.

Rådet för utbildning på forskarnivå
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2021-02-21

Stöd till nätverksbyggande och seminarieverksamhet för att stödja
doktoranders forskningsmiljö
Motivering, bakgrund
Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016 (MIUN 2011/924) antogs av universitetsstyrelsen i
december 2011. Strategins övergripande mål har formulerats enligt
Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande
samhälle. Samproduktion med externa aktörer och ökad extern finansiering skall eftersträvas.
Forskningen ska drivas i internationell samverkan och hålla hög internationell kvalitet. Inom
profilerade områden ska Mittuniversitetets forskare vara bland de internationellt ledande.
Som en del av implementeringen av strategin avsattes specifika medel under 2015-2017 för en rad
åtgärder. Detta inkluderar även medel för kvalitetsutveckling av forskarutbildningen. Rådet för
utbildning på forskarnivå anser att denna resurs blev framgångsrik och fakulteten har beslutat att
avsätta 200 000 kr under 2018 och 2019 för motsvarande aktivitet.

Stöd till doktoranders forskningsmiljö
Efter beslut i fakultetsnämnden fortsätter fakulteten med stöd till forskargrupperna för att stärka de
externa internationella kontakterna. Bedömningen är att ett riktat stöd för utbyten med externa
forskargrupper skapar ett incitament för forskargrupperna att utveckla befintliga kontakter och
etablera nya forskningssamarbeten. Tanken är också att detta kommer att skapa en grund för en mer
fokuserad inomvetenskaplig seminariekultur då medlen i huvudsak bör användas för mindre
workshops och seminarieserier, dock inte för deltagande vid forskningskonferenser.
Doktorandernas behov ska stå i fokus för denna verksamhet som syftar till att
-

Stärka den inomvetenskapliga forskningsmiljön
Etablera nya och stärka befintliga forskningskontakter
Sprida forskningsresultat
Synliggöra Mittuniversitetets forskning
Etablera externa samarbetspartners
Stödja arbetet med gemensamma ansökningar inom EU

Syftet är fortsatt ge forskningsmiljöerna möjlighet att etablera och stärka sina externa
forskningsnätverk. Målet är att vi projekttidens slut att en del av dessa nätverk består och kan
underhållas inom ordinarie budgetar. Projektperioden ska ses som en möjlighet att så ett antal
”frön” som på sikt utvecklas av egen kraft. En prioritering kan komma att ske för ämnen som inte
tidigare sökt medel men alla är välkomna att söka.

Ansökan
Stödet ingår som en del av en övergripande strategisk ambition att öka forskningens
internationalisering så medel kan endast sökas för utbyten med forskningsmiljöer utanför Sverige.
Medlen består av en fix pott om 15 000 kr för utbyten inom Norden och 20 000 kr för utbyten utom
Norden.
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Medlen kan användas för:
Inresande forskare/doktorander i samband med minikonferens, seminarier, och workshops som
täcker delar av resekostnader/boende/omkostnader. Forskargruppen får förfoga över de medel som
ges, fritt att disponera dem, och ev. skjuta till för att utöka besöket (tid/antal personer). I huvudsak
ska detta riktas till att inbjuda etablerade seniora forskare i tilltänkta samarbetsgrupper, som givetvis
kan ta med sig kollegor eller doktorander
Utresande för att besöka andra forskargrupper, där hela eller delar av forskargruppen åker. Detta
kan gälla motsvarande aktiviteter som för inresande externa forskare men också för kortare vistelse
för doktorander (dagar – några veckor) vid annat lärosäte. Detta kan också ytterligare stödjas via
Erasmus i de fall resan sker till något av våra partneruniversitet, vilket möjliggör längre vistelser.
Ansökan ställs till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) som beslutar om stödet i samråd med
berörd prefekt. Ansökan (max 1 sida) ska innehålla
-

Kort beskrivning av den doktorand/forskare/forskargrupp som utbytet avser
Kort motivering varför gruppen har behov av denna kontakt och där doktorandperspektivet
belyses
En översiktlig beskrivning av hur utbytet planeras
En underskrift av en handledare som styrker ansökan

Beslut om medel tas löpande vid ordinarie FUR-möten.

