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The SLU Guest Researcher program in
Economics and Business Administration

Utlysning inom SLUs gästforskarprogram i ekonomi
Sista datum för ansökningar: 27 september 2019

Sveriges lantbruksuniversitet utlyser medel för finansiering av två
gästforskare i syfte att främja vetenskaplig forskning och utbildning
inom företagsekonomi och nationalekonomi. Utlysningen vänder sig
till forskare och lärare vid SLU som här har möjlighet att nominera
gästforskare/-lärare för antagning till programmet.
Programmet
Syftet med initiativet är att engagera gästforskare/-lärare vid SLU inom det strategiskt
prioriterade området ekonomi, specifikt relaterat till metodiska utmaningar inom
forskningsområden av intresse för SLU, utveckling av utbildning och/eller
samhällsutmaningar för en biobaserad ekonomi. Syftet med programmet är inte bara att
stärka forskning, utbildning och/eller miljöanalys utan också att utöka universitetets
gränssnitt mot andra forskningsmiljöer inom detta område.
Programmet gör det möjligt för gästforskare/-lärare att tillbringa korta perioder vid SLU
(en till två månader per år) under en period av tre år. Den som blir antagen till programmet
kommer att få finansiering för lön, resekostnader och boende, för besök vid SLUs övriga
orter, samt möjlighet att bjuda med en kollega för ett kortare besök vid SLU ("tag-along",
se programbeskrivningen för mer information).
Programmet genomförs med en årlig utlysning under perioden 2018-2020.

Ansökningsförfarande
Ansökningar till programmet sker med hjälp av ett digitalt signerat pdf-formulär.
Ansökningsformuläret och bilagorna ska skickas elektroniskt som pdf-filer till
registrator@slu.se. Sista ansökningsdag är 27 september 2019.
Ansökningar kan göras av forskare/-lärare anställda vid SLU efter godkännande av
prefekten. Gemensamma ansökningar från forskare/-lärare vid två eller flera institutioner
inom SLU ska tydligt ange vem som är huvudsökanden (och därmed vilken institution som
är värd för den föreslagna gästforskaren/-läraren).
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Ansökan ska innehålla uppgifter om de huvudsakliga aktiviteter som den föreslagna
gästforskaren/-läraren ska genomföra under sin tid på SLU. Syftet med de föreslagna
aktiviteterna bör tydligt anges i denna del. Ansökan måste också innehålla en tydlig
redogörelse för hur verksamheten kommer att gagna gästforskaren/-läraren,
värdinstitutionen och SLU som helhet. Till ansökan måste bifogas en avsiktsförklaring från
den föreslagna gästforskaren/-läraren som visar att denne är intresserad av att delta i
programmet. Avsiktsförklaringen bör också beskriva dennes avsikter och ambitioner med
att delta i programmet. Den föreslagna gästforskarens/-lärarens CV och publikationslista
ska bifogas ansökan.

Antagningsprocess
En beredningsgrupp bedömer inkomna ansökningar till programmet. Beredningsgruppen
består av fakulteternas dekaner, samt vicerektor för samverkan som gruppens ordförande.
Beredningsgruppen gör gemensamt en sammanvägd bedömning utifrån följande kriterier:
•
•
•
•

Vetenskaplig/pedagogisk skicklighet hos den förslagna gästforskaren/-läraren samt
vetenskaplig/pedagogisk kvalitet i den föreslagna verksamheten,
Den föreslagna verksamhetens strategiska värde för SLU,
Potentiella synergieffekter av den föreslagna verksamheten för olika grupper inom
SLU.
Genomförbarhet av den föreslagna verksamheten.

Gemensamma ansökningar från forskare/-lärare vid två eller flera institutioner vid SLU
kommer att prioriteras.
Beredningsgruppen presenterar sitt förslag till rektor, som fattar beslut om antagning till
gästforskarprogrammet.

Tidsschema
- Juni – Utlysning inom gästforskarprogrammet.
- 27 september – Sista datum för ansökningar.
- Oktober - Programkommittén granskar ansökningar och lämnar förslag till rektor.
- Oktober - rektor beslutar om antagning till gästforskareprogrammet. Syftet är att
gästforskaren ska kunna påbörja sin vistelse vid SLU under 2019/2020, med en planerad
förlängning i ytterligare två år.

Kontaktperson
Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
Niklas.nordquist@slu.se
+46 72 23 666 01

