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Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet krävs.

Lärandemål

Studenten skall:

 känna till olika forskningsfinansiärer och deras fokusområden,

 skriva en ansökan om forskningsmedel med vetenskaplig noggranhet på ett kritiskt och 

självständigt sätt i förhållande till utlysningen samt kunna granska och värdera andras 

sådana arbeten samt

 presentera sin ansökan om forskningsmedel och kunna bemöta frågor om den.

Innehåll

Progression 

Kursen förutsätter att deltagarna är väl förtrogna med sitt specifika forskningsområde och kursen

ska därför normalt ligga under den senare delen av utbildning på forskarnivå.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig inlämning och muntlig presentation av en 

forskningsansökan.

Kurskrav

Studentens aktiva deltagande i undervisningen är ett krav. Nödvändig frånvaro kompletteras 

med skriftliga uppgifter.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.
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Att söka forskningsanslag, 3 hp

To apply for research grants, 3 credits

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänt eller underkänt.

Omtentamenstillfälle anordnas efter kursens slut vid tillfälle som kursdeltagare och examinator 

kommer överens om.

Studentinflytande och kursvärdering

Studentinflytande sker genom doktorandrepresentation i Forsknings- och 

forskarutbildningsnämnden.

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter 

avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.

Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, 

där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk 

reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier. Kursen introduceras med föreläsningar om olika 

forskningsfinansiärer, hur en ansökan är upplagd, hur ansökningar bedöms och vad som krävs 

för att skriva en bra ansökan. Kursdeltagare ska skriva en egen forskningsansökan relaterad till 

sitt forskningsprojekt. Under seminarier ska kursdeltagaren presentera ansökan inför gruppen, 

samt diskutera övriga kursdeltagares ansökningar. Som avslutning ska kursdeltagaren presentera

sitt forskningsprojekt och besvara frågor från en grupp forskare.

Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Obligatorisk:

Axelsson, Tobias, (2014). Att söka anslag, i Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor 

till docent eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron, Red. Eldén, Sara och 

Jonsson, Anna, Lund, s. 109125.

Information från olika anslagsgivare från deras hemsida:

Centrum för Idrottsforskning (CIF): http://www.gih.se/cif

Formas: http://www.formas.se/

FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: http://forte.se/Forskningsrådet för 
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arbetsliv och socialvetenskap (FAS): http://www.fas.se/

Kunskaps- och kompetensstiftelsen: http://www.kks.se/SitePages/Startsida.aspx

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning: http://www.stint.se/

Wallenbergsstiftelserna: http://www.wallenberg.org/

Vetenskapsrådet (VR): http://www.vr.se/

Vinnova http://www.vinnova.se/
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