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Bidrag till forskarstuderande vid 
Medicinska fakulteten för 
deltagande i forskarutbildningskurs 
eller motsvarande på annan ort 
2018  
 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) utlyser härmed bidrag till 

forskarstuderande som under 2018 önskar gå forskarutbildningskurs vid annat 

lärosäte, i Sverige eller utomlands. Gäller även distanskurser som ges på 

webben. 

 

Avsikten är att ge de sökande möjlighet att delta i högspecialiserade kurser av 

betydelse för avhandlingsprojektet och som inte ges vid Linköpings universitet. 

För att erhålla bidrag skall motsvarande kurs ej ges vid Linköpings universitet. 

Kursen skall ha en omfattning som motsvarar minst 1,5 högskolepoäng i 

forskarutbildningen. Ansökningar som avser att täcka kostnader för deltagande 

i konferenser, eller i s.k. ”workshops” i anslutning till konferenser, medges ej. 

Bidrag kan också utgå till sökande som har annat modersmål än svenska och 

som önskar delta i engelskspråkig kurs av basblockskaraktär på annan ort i 

Sverige.  

 

Bidrag utgår med upp till 75 % av kostnaden för resa, logi och kursavgift (inkl 

traktamenten). Bidrag kan ges med högst 30 000 kronor till forskarstuderande 

under hela forskarutbildningen samt maximalt 20 000 kronor per kurstillfälle. 

Ansökan skall inlämnas senast två veckor före kursstart och skall innehålla:  

 kostnadskalkyl (inkl traktamenten) 

 kursprogram 

 kortfattad motivering till varför den sökande önskar gå kursen 

 intyg från forskarstuderandes huvudhandledare som styrker att kursen 

är av betydelse för sökandes avhandlingsprojekt 

 bevis på att den sökande är antagen till kursen 
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Utbetalning av ersättning från FUN sker till institution, där 75% av redovisade 

kostnader ersätts, dock maximalt 20 000 kronor per kurstillfälle och 30 000 

kronor under hela forskarutbildningstiden (inklusive traktamenten). Den 

sökandes kostnader för kursen ska finnas på institutionen som först efter det 

kan skicka kostnadsredovisning till FUN för ersättning. 

 

Upplysningar lämnas av Margaretha Birgerson, e-post 

margaretha.birgerson@liu.se. 

 

Ansökan, märkt med Dnr LiU-2018-00097, kan inlämnas fortlöpande under 

året (dock senast två veckor före kursstart) till Margaretha Birgerson, 

margaretha.birgerson@liu.se, Forsknings- och forskarutbildningsnämnden  

(FUN), Medicinska fakultetens kansli, 581 83 Linköping.  

mailto:margaretha.birgerson@liu.se
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Ansökan: Bidrag till forskarstuderande, postdoktor eller teknisk 

personal vid medicinska fakulteten för deltagande i 

forskarutbildningskurs eller motsvarande på annan ort 2018   
 

Sökandes namn:  

Institution: Avdelning: 

E-post: 

 

Huvudhandledare: 

Institution: Avdelning: 

E-post: 

 
Kurs: 
 
  
Högskolepoäng:   
Kursgivare/kursort:   
Datum: ______________________ 
Motivering till varför den sökande önskar gå kursen: 
 
 
 
 
 
Kostnadskalkyl 

Resa 
(specificera):
 
kr 

 
kr 

 
kr 

Logi 
(specificera):
 
kr 

 
kr 

Kursavgift:
 
kr 
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Traktamenten:
 
kr 

Summa:
 
kr 

 

 
    

Datum Underskrift sökande 

 
Bilagor 

 Kursprogram 

 Bevis på att den sökande är antagen till kursen 

 Intyg från huvudhandledaren som styrker att kursen är av betydelse för den 

forskarstuderandes avhandlingsprojekt  


