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Information om NJ-fakultetens medfinansiering vid 
prolongering av doktorandstudier med anledning av 
pandemin

Rektor beslutade den 19 maj att fördela 18 miljoner kronor för prolongering 
av utbildning på forskarnivå till fakulteterna. Fakulteterna ska använda 
medlen för att stödja doktorander (inkl antagna till Lic) som inte kan nå 
examensmålen i utsatt tid med anledning av pandemin. NJ disponerar 
7526000 kr för perioden 2020-2023 dvs 2508667 kr/år för 2021-2023. De 
rekommendationer som Fur fastställde den 4 maj innehåller en övergripande 
beskrivning av den process som kan användas och ett formulär som ska 
användas vid ansökan. 

Forskarutbildningsnämnden (NJ-Fun) har diskuterat medfinansiering och 
bla. noterades: 

• Systemet för fördelning ska vara enkelt, stabilt och transparent

• Information om ramar och förutsättningar ska gå ut till institutionerna.

• Prioriteringar görs vid institutionen

• Prefekten skickar anhållan till fakulteten

• Fakulteten måste redovisa att medlen används korrekt (dvs prolongering
orsakad av pandemin)
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Information om NJ-fakultetens medfinansiering vid prolongering av doktorandstudier med anledning av pandemin 

Beslut i Fun-NJ  2021-06-01 

att ordförande fattar beslut om medfinansiering vid ansökan om prolongering, 

att ansökan om prolongering ska ske två gånger per år med start tidig höst 2021 
och nästa omgång i december 2021, 

att institutionens medfinansiering vid ansökan uppgår till 50%, 

att fördelningen preliminärt föreslås vara proportionell mot antalet doktorander per 
institution men att omfördelning kan ske beroende på behovet av stöd, 

att i händelse av oenighet om behovet av stöd ska parterna vända sig till ordförande 
för medling, 

att frågan om lika behandling av doktorander oavsett fakultetstillhörighet vid 
FGI:er tas till Fur samt 

att avstämning av fördelningsmodellen görs i slutet av 2021 för eventuell 
revidering i Fun. 

Det här var en oprövad process så vissa anpassningar har gjorts se 
Kommentarer från tidigare utlysningsomgångar. Efter diskussioner med 
fakulteterna uppfattar jag att vi har fått en principiell samsyn på processen 
men jag vill naturligtvis höra om det inte överenstämmer med verkligheten.  

Sista datum för anhållan om medfinansiering är 1 mars 2022 och 2 juni 
2022 till eva.andersson.bjorkman@slu.se. Ansökan ska inkludera blanketten 
“Application for prolonged study time for doctoral student due to corona 
restrictions“ med bilagor och ett kortfattat ekonomiskt underlag.  

Ni är välkomna att kontakta mig för frågor och förtydliganden. Bifogar en 
tabell där preliminär schablonfördelning av resurser mellan institutionerna 
syns så ni får en uppfattning om den relativt ringa storleksordningen.  

Det vore önskvärt om ni kunde lämna en preliminär prognos på förväntat 
behov av stöd framgent som naturligtvis inte är bindande men kan ge bättre 
planeringsunderlag och eventuellt försöka få ytterligare centrala medel. 

Vänliga hälsningar

Johan Meijer  
Vicedekan, ansvarsområde forskarutbildning 
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Akva Res 0 12 12 12 130887 392661 2 5
Ekologi 0 22 22 22 239960 719879 3 9
Ekonomi 0 21 21 21 229052 687157 3 9
EnergiTeknik 9 22 31 26,5 289042 867126 4 11
Mark&Miljö 1 26 27 26,5 289042 867126 4 11
Mol Vet 1 36 37 36,5 398115 1194344 5 16
MykoPat 0 8 8 8 87258 261774 1 3
NJV 0 1 1 1 10907 32722 0,1 0,4
Stad&Land 0 15 15 15 163609 490826 2 6
Vatten&Miljö 0 25 25 25 272681 818044 4 11
VäxtProdEkol 1 15 16 15,5 169062 507187 2 7
Växtbiol 0 21 21 21 229052 687157 3 9
summa 12 224 236 230 2508668 7526003 33 98




