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Fakultetsnämnden

Handläggare
Johan Hellstrand

Processen för fördelning av stöd till
högskolegemensamma forskarutbildningskurser
Kriterier för val av kurs
1) De medel som är tillgängliga fördelas så att kurser som anses vara
relevanta för hela lärosätet ska ges medel. Sådana kurser är främst:
a) Metodkurser, där bl.a. kvantitativa och kvalitativa metoder
beskrivs. Kurserna beaktar att det inom olika discipliner finns
varierande synsätt avseende kvantitativa och kvalitativa metoder.
b) Vetenskapsteori/-sociologi/-filosofi,
med
samma
utgångspunkter som ovan under (a), dvs att hänsyn tas till att
olika discipliners traditioner varierar.
c) Akademiskt skrivande, på engelska och/eller svenska.
2) Även andra kurser vilka är ”mer specifika och ämnes- eller
områdesinriktade” bör kunna finansieras denna väg.
3) Kursansvarig skall ha docent- eller professorskompetens.

Ansökan
Utlysning av ledningskansliet görs årligen, i månadsskiftet oktober/
november.
Ansökan för respektive kurs ska göras på en ansökningsmall framtagen av
utskottet för forskarutbildning. Till ansökningsmallen ska bifogas kursplan
för kursen samt i de fall kursen genomförts tidigare bifogas kursanalys. Även
budget för kursen skall bifogas ansökan. I kursplanen ska framgå vem som är
kursansvarig samt en kort beskrivning av kursens syfte, innehåll, lärandemål
och omfattning. Kursplanen ska även ange tidpunkt under kommande
kalenderår för kursens genomförande.
Akademins prioriterade ansökan med bilagor ska vara insänd till ledningskansliet via email till forskarutbildningen@mdh.se.

Beredning
Inkomna förslag behandlas av utskottet för forskarutbildning. Utskottets
bedömningar och prioriteringar av ansökningarna kommer göras enligt
nämndens kriterier för stöd till forskarutbildningskurser ovan. Utskottets
rekommendationer utgör sedan underlag för fakultetsnämndens behandling
av frågan. Beslut om eventuell tilldelning av medel fattas av fakultetsnämnden. Som regel fattas beslutet om stöd vid nämndens sista
sammanträde för året.
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Efter nämndens beslut om tilldelning
De kurser som tilldelas stöd av nämnden annonseras på den externa
hemsidan under rubriken högskolegemensamma forskarutbildningskurser.
När kursen är genomförd skall en kursvärdering göras. Villkoret för att det
beslutade stödet skall överföras till akademin är att kursvärderingen och
kursanalys inrapporteras till ledningskansliet.
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