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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 

106 91 Stockholm Universitetsvägen 12 Telefax:  

www.su.se E-post:  

 

  

Utlysning av medel för korta vetenskapliga projekt 

Vem kan söka: Doktorander antagna vid Stockholms universitet 

Syfte: Medel för att kortare forskningsprojekt vid något av de aktuella partneruniversiteten
 

Sista ansökningsdag: 15 april 2013 och 1 oktober 2013 

Syftet med de utlysta medlen är att ge stöd till doktorander antagna vid Stockholms universitet 

för att genomföra forskningsprojekt vid något av partneruniversiteten. Målet är utveckla 

forskningsteorier, analysfärdigheter eller lära sig att använda olika tekniker. Besöket kan 

också användas för att göra mätningar med instrument och/eller metoder som inte finns 

tillgängliga vid Stockholms universitet eller utveckla forskningsintressen där särskild 

kompetens finns vid ett av partneruniversiteten. 

Maximala beloppet som kan ansökas om är 30 kkr, vilket ska täcka resor, logi och uppehälle. 

Minimitid för besöket är en vecka. Det totala tillgängliga beloppet för utlysningen är 600 kkr. 

Beviljade medel ska nyttjas före utgången av år 2014. En likartad utlysning planeras för 2014. 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det planerade projektet omfattande högst en sida, 

namn och kontaktuppgifter för huvudhandledaren vid Stockholms universitet och ledaren för 

den mottagande forskargruppen, en kort plan för resan och en budget. Ansökan skickas till 

registrator (registrator@su.se) senast 15 april 2013 i form av en pdf-fil (ansökan som består av 

fler än en fil kommer inte att behandlas) med ovan angivet innehåll. I ärenderaden anges 

aktuellt diarienummer (SU FV-6.4-0746-13) 

Ansökan bereds av styrgruppen för transnationella partnerskap och beslut fattas av Rektor. 

Besked kommer att lämnas innan sommaren 2013. 

Frågor om utlysningen besvaras av: Åsa Borin, kanslichef Områdeskansliet för 

naturvetenskap, asa.borin@su.se eller Susanne Thedéen, kanslichef Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och samhällsvetenskap, susanne.thedeen@su.se 

Partner universitet som ingår i utlysningen är: 

Helsingfors universitet 

University of Illinois at Urbana Champaign
 

Cornell University 

University of Wisconsin-Madison 

National University of Singapore 

Fudan University 

Notera att för samarbete med University of Illinois at Urbana-Champaign kan finansiering 

också vara tillgänglig via http://inspire.illinois.edu  För att komma ifråga för dessa medel 

måste ansökningar till INSPIRE sändas in av tillsvidareanställd heltidspersonal vid University 

of Illinois at Urbana-Champaign  
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