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Riktlinjer för ersättning för fristående 
forskarutbildningskurser vid NJ-fakulteten 

I forskarutbildningen utgör kursbundna studier en väsentlig komponent. 

NJ- fakulteten finansierar flera forskarskolor för att möjliggöra ett brett 

kursutbud och hög kvalitet på kursbundna studier. Utöver detta finns 

möjligheten att arrangera forskarutbildningskurser som inte ryms inom 

ramen för forskarskolorna. Ansökan om enstaka kurser måste ha en 

motivering till varför kursen inte kan ges av någon forskarskola. 

 

Då budgeterade resurser är begränsade har vissa riktlinjer utvecklats som 

stöd för kursplanerare och forskarutbildningsnämnden (Fun). Ersättning 

utgår inte om kursen ingår i respektive institutions introduktionskurser för 

nyantagna forskarstuderande, inte heller om kursen finansieras av Fur, 

NOVA eller annan extern finansiär. 

För att harmonisera beräkning av kostnader för kurser som ges av olika 

aktörer har Fun tagit ett beslut om några grundläggande principer för 

medelstilldelning. Ersättning utgår dels motsvarande ett basbidrag för 

kursen och dels ett rörligt bidrag som beror på antal poäng och antal 

godkända examinerade doktorander.  

Generella riktlinjer: 

a) Taket för ersättning per kurs sätts till 180 000 kr per kurs, oavsett 

studentantal. 

b) Antalet anmälda forskarutbildningsstuderande bör vara minst 5 

stycken, för att kursen ska få stöd. 
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c) Andelen NJ-doktorander ska vara minst 40 %, d.v.s. minst 2 av 5 

forskarstuderande. 

d) Budgetering sker enligt bifogad tabell 1. 

e) Högre budgeterade belopp än takbeloppet måste särskilt motiveras. 

Undantag kan ges från dessa riktlinjer i särskilda fall. 

f) Då en ny kurs upprepas ska kostnaderna normalt reduceras då 

förberedelsetiden minskar. 

 

För enstaka kurser utöver forskarskolorna behandlas ansökningar löpande 

av Fun. En första ansökan med kursplan, preliminärt schema, 

bakgrundsbeskrivning och uppskattning av studentgrupp behandlas av 

Fun-AU för principbeslut beträffande om stöd kan ges. Kursen ska vara 

inlagd i SLUkurs med kurstillfälle och utannonseras på vederbörligt sätt 

(åtminstone via doktorandsändlistan). Efter genomförd kurs sker justering 

av medelstilldelning efter utfall. Ersättning för kurs erhålles efter att 

kursen är genomförd. För utbetalning krävs att HÅP-blankett, resultatlista 

och kursvärdering skickas till utbildningshandläggare vid NJ-kansliet. 

Aktuella registreringsintyg för doktorander från andra lärosäten ska 

bifogas till resultatlistan för att styrka antagning till forskarutbildning. 

Om man vill diskutera förslag till kurser redan på planeringsstadiet så 

kontakta gärna fakultetens studierektorer eller ordförande i 

forskarutbildningsnämnden. Kursledare bör också beakta möjligheten att ta 

ut kursavgifter som kompletterande finansieringskälla för kurser som 

samfinansiera med forskarskolor etc. 
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Tabell 1. Exempel på maximal schablonersättning för 2,3,4, 5, 7.5 

samt 10 hp kurs med olika antal godkända doktorander. 

 

HP 

 Antal 

dokt 

Bas-

bidrag 

Rörligt 

bidrag* Summa 

2 5 20000 30000 50000 

2 10 20000 50000 70000 

2 15 20000 65000 85000 

2 20 20000 75000 95000 

3 5 25000 45000 70000 

3 10 25000 75000 100000 

3 15 25000 97500 122500 

3 20 25000 112500 137500 

4 5 30000 60000 90000 

4 10 30000 100000 130000 

4 15 30000 130000 160000 

4 20 30000 150000 180000 

5 5 35000 75000 110000 

5 10 35000 125000 160000 

5 15 35000 145000 180000 

5 20 35000 145000 180000 

7.5 5 37500 112500 150000 

7.5 10 37500 142500 180000 

7.5 15 37500 142500 180000 

7.5 20 37500 142500 180000 

10 5 40000 140000 180000 
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10 10 40000 140000 180000 

10 15 40000 140000 180000 

10 20 40000 140000 180000 

* Motsvarar initialt 3000 kr/p/doktorand men sedan 2000/1500/1000 kr/p/dokt då 

lektionstid är densamma med tid för moment som övningar och examination ökar. 

  Indikerar takbelopp nått - ej full kompensation. 

 

 


