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Överenskommelse om anslutning av doktorand  till Nationella  
forskarskolan om åldrande och hälsa 
 

Mellan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (benämnt Forskarskolan) (SWEAH), 

koordinerad av Lunds universitet, och xxx  (benämnt Institutionen) har följande överenskommelse 

träffats. 

 

 
1. Xx (namn och pers nr), har efter beslut i styrelsen för Forskarskolan 2018-11-28 anslutits 
för deltagande enligt dess curriculum.  

 
2. Doktoranden förbinder sig att delta i minst en av de kurser om åldrande och hälsa som 
utgör SWEAH:s specifika curriculum. Kurserna har en bred teoretisk och metodologisk ansats med 
målet att stödja doktorandernas lärande för fler- och tvärvetenskaplig forskning inom åldrande och 
hälsa. Kurserna ges som distanskurser på deltid. Varje kurs omfattar en eller två workshops på 
campus, dvs. 2-3 heldagar med obligatorisk närvaro och aktivitet för deltagarna enligt respektive 
kursplan. Internatkostnader svarar forskarskolan för medan resor bekostas från det driftanslag som 
varje doktorand erhåller. Varje kurs ger 3 högskolepoäng på forskarnivå. Kurserna är godkända av 
Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet alternativt av 
motsvarande beslutande organ vid något av Forskarskolans partnerlärosäten. Fullgjorda poäng 
registreras i forskarLADOK. På begäran av doktoranden utfärdar forskarskolans koordinator 
individuella intyg efter avslutad kurs. Doktoranden förbinder sig också att delta i andra av 
Forskarskolan arrangerade aktiviteter, t ex doktoranddagar. Även resor till sådana aktiviteter 
bekostas av det årliga driftsanslaget till doktoranden. 

 
3. Under den tid denna överenskommelse gäller, avsätter forskarskolan ett årligt driftanslag 
(för närvarande 20.000:- kronor) till doktoranden för omkostnader i samband med kurser och andra 
aktiviteter som inte är fullt finansierade av Forskarskolan. Anslaget är avsett för att användas för 
resor och andra omkostnader som stödjer doktorandens lärande under utbildningen på forskarnivå. 
Användning av medlen för inköp av datorer (inklusive standardtillbehör) och annan utrustning som 
normalt bekostas av arbetsgivaren/handledaren samt tryckning av avhandling och andra kostnader i 
samband med disputationen beviljas dock ej. Doktoranden ansvarar för att genom kontakt med 
administratören för forskarskolan följa upp sin medelsanvändning. Anslaget förvaltas av 
Forskarskolan (dvs Lunds universitet) och kan inte sparas från ett kalenderår till kommande år. 
Första och sista årets driftanslag för doktoranden är proportionella i storlek beroende på tidpunkten 
för anslutningen respektive disputationen (se punkt 8). 
 
4. Doktorander anslutna till Forskarskolan ska lämna en kortfattad skriftlig avrapportering 
av sitt arbete den 31 december varje år. Denna rapport inkluderar t ex deltagande i kurser och 
konferenser, publikationer och erhållna externa anslag. 

 
 
 

 

 



 
 

5. På Forskarskolans hemsida ska det finnas länk till doktorandens personliga hemsida på 
det egna lärosätets webbplats. Det skall här framgå att hen är ansluten till Forskarskolan. I de fall 
personlig hemsida på det egna lärosätes webbplats saknas kan informationen postas på 
Forskarskolans webbplats. Doktoranden ansvarar för att informationen är uppdaterad och korrekt. 
 
6. Doktoranden förväntas medverka till att sprida information om sin forskning, 
vetenskapligt och populärvetenskapligt, i såväl Forskarskolans som den egna 
institutionens/lärosätets namn. 

 
7. I samband med konferenser ska det tydligt framkomma att Forskarskolan stödjer 
doktorandens arbete. Detta gäller även i ”Acknowledgements” i relevanta publikationer och i den 
tryckta avhandlingen där Forskarskolans namn ska anges. Följande alternativa standardtexter bör 
användas:  

 
- This study was accomplished within the context of the Swedish National Graduate School for 
Competitive Science on Ageing and Health (SWEAH) funded by the Swedish Research Council. 
 
- The PhD student’s learning process was supported by the Swedish National Graduate School 
for Competitive Science on Ageing and Health (SWEAH) funded by the Swedish Research Council. 

 

8. Denna överenskommelse gäller för tiden 2019-01-01 t o m 2020-12-31. I det fall 
doktoranden disputerar tidigare upphör avtalet att gälla den första dagen i månaden efter 
examinationen. Samtidigt upphör möjligheten att använda det årliga anslaget. I det fall 
utbildningstiden överstiger anslutningstiden kan ny överenskommelse tecknas, förutsatt att 
verksamheten inom SWEAH fortsätter efter 2020.  

 
9. Forskarskolan och Institutionen har rätt att säga upp överenskommelsen om någondera 
parten avviker från överenskommelsen. Doktorand och handledare kan även av andra skäl säga upp 
överenskommelsen.  

 
 

Detta avtal har upprättats i 4 exemplar.  
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