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Teknisk-naturvetenskapliga
fakultetsnämnden
Box 256,
751 05 Uppsala
Besöksadress:
Segerstedthuset,
Dag Hammarskjölds väg 7
Handläggare:
Susanne Paul
Telefon:
018-471 6935,
072-999 9131
susanne.paul@uadm.uu.se

Utlysning av medel för
fakultetsgemensamma kurser på
forskarnivå 2020 inom teknisknaturvetenskapliga fakulteten
Information:

www.teknat.uu.se

Med fakultetsgemensam kurs avses en kurs med
deltagare från flera sektioner inom fakulteten.
En kurs i forskningsetik om minst 2 hp är obligatorisk
för licentiat- och doktorsexamen och beställs årligen av
forskarutbildningsnämnden från vissa institutioner.
Introduktionskurs till utbildning på forskarnivå och
vetenskapligt skrivande är starkt rekommenderade kurser
och beställs årligen av forskarutbildningsnämnden från
vissa institutioner.
Kursens omfattning ska anges i högskolepoäng. Endast i
undantagsfall ges medel till kurser med större
omfattande än 5 hp.
Medel kan sökas för genomförande av kurs på
forskarnivå, alternativt för utveckling och genomförande
av kurs på forskarnivå.
Forskarutbildningsnämnden förbehåller sig rätten att
uppmana förslagsställare att samordna kurser med
liknande innehåll.
Examinator för kursen ansvarar för att kursresultat
rapporteras i Ladok och att kursen utvärderas av
kursdeltagarna.
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Utbetalning av beviljade medel sker efter rapportering av
genomförd kurs enligt anvisningar
(http://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/blanketter/).
Kriterier för tilldelning av medel:
Kursen ska vara fakultetsgemensam dvs. av intresse för
doktorander från flera sektioner inom fakulteten.
Till vilken grad kursen bidrar till progression gentemot
mål för examen på forskarnivå. Det ska framgå i ansökan
vilket/vilka examensmål som beaktas inom ramen för
kursen. Se examensordning (HF bilaga 2, alt mallen för
individuella studieplanen).
Hur väl budgeten är motiverad.
I de fall kursen genomförts tidigare, även utfall och
utvärdering.
Tidsfrist för ansökan om medel för fakultetsgemensam kurs är
den 1 oktober 2019. Registrera bifogad ansökningsblankett via
följande länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14219. Ansökan ska
innehålla kursbeskrivning samt budget med motiverade
kostnader och angiven medfinansiering. Den första delen av
ansökan, som även används för utlysning av kursen på
fakultetens webbplats, ska vara på engelska. Efter att du
registrerat din ansökan erhåller du ett automatiskt
bekräftelsemail. Om så inte är fallet, vänligen kontakta
susanne.paul@uadm.uu.se.
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