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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

 

 

Forskarlinje för läkarstudenter 

 
Medicinska fakulteten öppnar nu för ansökan till forskarlinjen för läkarstudenter. 
Forskarlinjen riktar sig till läkarstudenter som är intresserade av att bedriva 
forskning parallellt med de ordinarie läkarstudierna. 
 
Ansökan 
-Vem kan söka? Läkarstudenter som skall påbörja T5 VT 2018.  
-Sista ansökningsdag är 2017-11-15.  
-Ansökan skall innehålla (i) CV med Ladokutdrag om avklarade kurser och (ii) en 
uppsats på max tre sidor (Times new roman, 12 pt) där den sökande skall beskriva 
sig själv och sitt forskningsintresse.  
-Ansökan skall skickas till Ewa Westny, medicinska fakultetens kansli, 
ewa.westny@liu.se .  
 
Om du har frågor kring forskarlinjen, kontakta prodekanus Fredrik Elinder, e-post 
fredrik.elinder@liu.se.  
 
Intervjuer  
Under december genomförs intervjuer med de sökande som valts ut baserat på 
ansökningshandlingarna. 
 
Antagning  
Antagning till forskarlinjen baseras på (1) avklarade studier, (2) uppsatsen och (3) 
intervjun. Ingen tidigare forskningserfarenhet krävs. Det är alltså studenten som 
bedöms, inte eventuella handledare eller forskningsprojekt. Antagningsbesked 
skickas ut 20 december. 
 
Stipendiedel (T5-T8): Under T5 läggs 25 % extra till ordinarie studier i form av 
en forskningsförberedande verksamhet med gemensamma aktiviteter för 
studenterna. Studenterna har denna termin på sig att hitta en forskargrupp som de 
vill bedriva sin forskning i. Studenterna får ett stipendium som täcker denna extra 
tid. Samtliga läkarstudenter gör ett fördjupningsarbete på T6. Viktiga tekniker och 
metoder kan införlivas till kommande doktorandprojekt. Inget stipendium utbetalas 
eftersom T6-arbetet är en del av grundutbildningen. Under T7-T8 bedrivs 25 % 
forskning parallellt med ordinarie studier. Studenterna får ett stipendium som 
täcker denna extra tid. Studenten förväntas tillbringa delar av två sommarlov i 
forskargruppen under T5-T8. Den totala tiden i forskargruppen, inklusive 
fördjupningsarbetet, blir c:a 13 månader. Stipendietiden blir c:a 8 månader. För att 
stipendium skall betalas ut måste aktivitet uppvisas under föregående period. 
 
Doktoranddel före AT (T9-T11): Efter T8 kan studenten antas som doktorand. 
Initialt bör en termins uppehåll från studierna genomföras för att kunna bedriva 
forskarutbildning på heltid. De obligatoriska forskarutbildningskurserna bör tas 
under denna termin. Under T9-T11 bedrivs 25 % forskarutbildning parallellt med 
studierna. Efter T11 bör ett års heltidsforskarutbildning genomföras. Doktorandlön 
betalas till antagna doktorander för aktiv doktorandtid. Fakulteten bekostar tre 
månaders tid som motsvarar tiden för de obligatoriska kurserna. Handledaren står 
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för resten av doktorandlönen. Halvtidskontroll bör genomföras under denna period, 
förslagsvis i början av forskningsåret. 
 
AT/Forskar-AT: Forskarlinjestudenter antagna som doktorander kommer att 
garanteras sex månaders heltidsforskning under 24 månader efter antagning till 
AT/forskar-AT. 
 
Avslutande forskningsdel: Kvarstår till disputation c:a 6 månaders 
heltidsforskning. Beroende på lösning kan kostnaden komma att belasta 
huvudhandledaren, RÖ eller ALF. 
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