Stöddokument - Ansökan om speciellt ekonomiskt stöd för
doktorandstudier
Eftersom ansökningsformuläret på hemsidan inte kan sparas (du måste skriva hela ansökan vid ett tillfälle) så
tipsar vi om att använda detta dokument som stöd då du författar din ansökan om forskarstöd för tid att skriva
kappa/ramberättelse. Skriv längre textblock i Word och klipp/klistra sedan in i ansökningsformuläret på
hemsidan.
Vill du kunna se din ansökan efter du har skickat den måste du innan du skickar den markera hela formuläret
och kopiera/klistra in det i ett Word doc. som du sparar på din dator.

Anvisningar:
-

Fyll i formuläret på FoU-centrum GbgSB hemsida

-

Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får

du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten skall skrivas
under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss.
Adress finns på blanketten. Länk finns också på hemsidan.
Ansökan administreras av FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.
Andra anslagsgivare har sina egna ansökningsingångar med andra ansökningsformulär.
Stödet är främst avsett att användas till lön. Graden av stöd kan variera och prioriteras enligt kvarvarande tid till
disputation.

PREL. TITEL PÅ AVHANDLING

Förnamn
*
Efternamn
*
Telefonnummer
*
Mailadress
*
Profession
*
Arbetsplats
*
Månadslön (brutto)
*
Anställning *
Tillsvidare anställd
Vikarie
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum

Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)
*

SÖKTA MEDEL
Ange nedan hur många % av din/en heltidslön du söker för.
*
I hur många veckor anser du att du behöver ekonomiskt stöd enl ovan angiven %-sats för ram/kappaskrivandet?
*
Datum för antagning som doktorand
*
Antagen vid
*
HANDLEDARE
Namn
*
Institution

Telefonnummer

Mailadress

PLANERING
Datum för planerad eller genomförd halvtid
*
Datum för planerad eller genomförd predisputation
*
Datum för planerad disputation
*

ÖVRIGT
Uppgift om publicerade och/eller accepterade artiklar

Avslutade och pågående forskarutbildningskurser

