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SU FV-6.4-0745-13

Utlysning av medel för att organisera "workshops" eller kurser på
forskarnivå vid Stockholms universitet
Vem kan söka: Vid Stockholms universitet tillsvidareanställda lärare och forskare eller
anställda lärare och forskare för viss tid längre än två år. Anställningen ska omfatta minst
halvtid (50 procent)
Syfte: Att organisera workshops eller kurser på forskarnivå vid Stockholms universitet med
lärare/handledare från Stockholms universitet och minst ett av partneruniversiteten.
Sista ansökningsdag: 15 april 2013 och 1 oktober 2013
Beviljade medel kan användas för att täcka kostnader för kursen/workshopen samt resor och
boende för tillresande lärare och studenter. Majoriteten av lärarna ska rekryteras från
partneruniversiteten. Kursens längd får inte vara kortare än motsvarande en veckas
heltidsstudier.
Maximalt belopp som kan ansökas om är 300 kkr. Det totala tillgängliga beloppet för
utlysningen är 900 kkr. Beviljade medel för workshop/kurs ska nyttjas före utgången av år
2014. En liknande utlysning planeras för 2014.
Ansökan ska innehålla meritförteckning för sökande som organiserar workshop/kurs, syfte
och upplägg för workshop/kurs inklusive en lista över föredragshållare (max 2 A4-sidor), ett
preliminärt program 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 FV6.4-0745-13).
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
Partneruniversitet 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

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Universitetsvägen 12
www.su.se

Telefon: 08-16 20 00
Telefax:
E-post:
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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

