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Forskarutbildning
Hälsa och Livsstil

Riktlinjer avseende särskilda doktorandmedel
Beslutad av styrgruppen för forskarutbildning vid Akademin för hälsa och välfärd
För doktorander som är antagna till forskarutbildningen i hälsa och livsstil erbjuder Akademin för
hälsa och välfärd särskilda doktorandmedel s.k. doktorandryggsäck.
Särskilda doktorandmedel erbjuds
i.
doktorander som antas till forskarutbildningen hälsa och livsstil (doktors/licentiatexamen)
ii.
doktorander vid s.k. övergång från forskarutbildning vid annat lärosäte till
forskarutbildningen i hälsa och livsstil
De särskilda medel som finns till doktorandes förfogande är ett maximalt belopp om 56 000 för
doktorander antagna till doktorsexamen och ett belopp om 28 000 för doktorander antagna till
licentiatexamen. För doktorand som genomför sin utbildning på heltid finns alltså 14 000 per år att
disponera. Lägre aktivitetsgrad innebär motsvarande omräkning av tiden för användande av medlen.
Medlen ska fördelas över hela utbildningstiden, dock kan använt belopp per år variera. För
doktorander som gör en s.k. övergång från annat lärosäte beaktas doktorandens planerade slutexamen
och återstående tid i forskarutbildningen i relation till det maximala belopp som doktoranden kan få.
De särskilda doktorandmedlen ska användas till kostnader som är tydligt relaterade till doktorandens
forskarutbildning och den plan för denna som framgår av doktorandens individuella studieplan.
Exempel på aktiviteter där särskilda doktorandmedel kan användas:
 deltagande i nationella/ internationella vetenskapliga konferenser
 deltagande i nationella/internationella forskarkurser (inkl. sommarskola)
 deltagande i utbytesvistelse vid annat nationellt/internationellt lärosäte
 deltagande i andra aktiviteter anordnade av nationella/internationella vetenskapliga
nätverk och professionsnätverk
 deltagande i nationella doktorandaktiviteter/nätverk
 deltagande i initierande/planerande aktiviteter postdoc vistelse eller deltagande i
forskningsansökningar (avser doktorander i slutfas av forskarutbildning)
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Omkostnader som är relaterade specifikt till doktorandens avhandlingsprojekt, exempelvis
etikprövnings- och språkgranskningskostnader, omkostnader (inkl. reskostnader) i samband med
insamling av empiri etc. ska i normalfallet inte bekostas med särskilda doktorandmedel. Kostnader
som avser kurslitteratur får i normalfallet bekostas av doktoranden själv. För doktorander som är
anställda vid Högskolan i Halmstad kan i vissa fall ersättning för tjänsteresa utgå för aktivitet i
forskarutbildning. Denna ersättning regleras då särskilt enligt bestämmelser i Statens tjänsteförsäkring
(se särskild information) och ska inte bekostas genom de särskilda doktorandmedlen.
Huvudhandledare ska tillsammans med doktoranden göra en preliminär ramskiss för planering av hur
medlen ska användas under forskarutbildningstiden. Ramskissen utformas utifrån doktorandens
behov, avhandlingsprojektets innehåll och fortskridande etc. Dock ska planen för medlens
användande tydligt ansluta till den planering som för övrigt framkommer i doktorandens individuella
studieplan. Exempelvis kan ramskissen utformas som en progressiv plan för konferensdeltagande med
tillhörande kostnader där doktoranden under sitt första år i forskarutbildningen planerar för
presentation av sin forskning vid lärosätet (alternativt annat lärosäte), och därefter planerar för aktivt
konferensdeltagande vid nationell och internationell konferens.
Beslut om hur medlen ska användas fattas av huvudhandledare i dialog med doktorand och
biträdande handledare. Då man önskar nyttja medlen sänder doktoranden underlag (Ansökan och
beslut om särskilda doktorandmedel) efter påskrift av huvudhandledare till akademicontroller vid
HOV. Akademicontroller betalar därefter kostnader för den/de aktiviteter som beslutats med hänsyn
tagen till de medel som respektive doktorand förfogar över.
De särskilda doktorandmedlen bör ses som en basfinansiering och doktoranden bör tillsammans med
handledare även aktivt söka annan finansiering för kostnader som exempelvis konferensdeltagande.
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