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Bidrag till forskarstuderande vid 
Medicinska fakulteten för vistelse hos 
annan forskargrupp/ 
laboratorium under 2018 

 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) utlyser härmed bidrag till 

forskarstuderande vid Medicinska fakulteten som under 2018 vistas hos annan 

forskargrupp eller laboratorium, i Sverige eller utomlands. Avsikten är att sökande skall 

tillägna sig viss laboratorieteknik eller annan forskningsmetodik. För att erhålla bidrag 

skall vistelsen uppgå till minimum en (1) sammanhängande vecka.  

 

Bidrag utgår med upp till 75 % av kostnaden för resa och logi (inkl. traktamenten). 

Bidrag ges med högst 30 000 kronor under hela forskarutbildningen och maximalt 

20 000 kr per vistelse.  

 

Ansökan skall inlämnas senast två veckor före avsett datum för vistelsen, och skall 

innehålla:  

– kostnadskalkyl (inkl. traktamenten) 

– beskrivning av vilket laboratorium och/eller forskargrupp som skall besökas 

– noggrann motivering av vilken teknik eller metodologi som den sökande skall 

tillägna sig 

– intyg från huvudhandledare som styrker att vistelsen är av betydelse för 

doktorandens avhandlingsprojekt 

 

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-2018-00098, kan inlämnas fortlöpande under året (dock 

senast två veckor före vistelsens början) till Margaretha Birgerson, 

margaretha.birgerson@liu.se, Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN), 

Medicinska fakultetens kansli, 581 83 Linköping. 
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Ansökan: Bidrag till forskarstuderande vid Medicinska fakulteten för 

vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium under 2018 
 
 

Sökandes namn:        

Institution:       Avdelning:       

E-post:       

 

Huvudhandledare:       

Institution:       Avdelning:       

E-post:       

 
Lärosäte/ort och forskargrupp där vistelsen sker: 
     

 
  
  
Datum för vistelsen:         
 
Motivering till vistelsen:       
 
 
 
 
 
 
 
Kostnadskalkyl 

Resa (specificera)*: 
     

  
      kr 

 
      kr 

 
      kr 

Logi (specificera): 
     

 
      kr 

 
      kr 

Traktamenten: 
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      kr 

Summa:
 
      kr 

*Vid beställning av resa, vänligen utgå från Linköpings universitets upphandlade 
leverantör.  
 

         

Datum Underskrift sökande 

 
Bilagor 

1. Program 
2. Intyg från huvudhandledaren som styrker att vistelsen är av betydelse för 

den forskarstuderandes avhandlingsprojekt 

 


