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Kommentarer till mall Finansieringsplan doktorand
Fält

Kommentar/exempel

Tidsperiod

Tidsperioden ska spegla den totala tid som den blivande doktoranden ska ägna
sig åt sina forskarstudier (gäller vid nyantagning).
Från ska vara detsamma som uppgett antagningsdatum i ansökan.
Till ska vara detsamma som planerad examen, planerat slutdatum för
forskarstudierna
Tidsperioden kan maximalt vara fem år om examensmålet är doktor och 3 år om
examensmålet är licentiat och 20 % institutionstjänstgöring inkluderas.

Finansiering (kkr/år)

Finansiering ska redovisas för samtliga kostnader för doktorand i tusen kronor
(kkr), oavsett finansieringsform.
Under Finansiär/projekt ska finansiär anges. Vid externfinansiering kan
t ex ”Vägverket” anges. Vid anslag kan t ex ”Fofu” anges.
Projektnummer: ange projektnummer i formatet som det är registrerat i
Agresso. T ex ”H1000”.
Diarienummer ska specificeras för att avtalen ska kunna sökas fram i W3D3,
ange t ex ”A-2014-0000”.
Under År 1, År 2 osv ska finansiering i tusen kronor anges. Tidsperioden som är
specificerad i fältet ovan under ”Tidsperiod” anger mellan vilka datum respektive
år som finansieringen syftar till.

Bilaga, kopia av
projektkalkyl

En bilaga med projektkalkyl ska alltid bifogas finansieringsplanen. Projektkalkylen
ska innehålla uppgifter om totala kostnader för doktorand. Mall för
projektkalkylen finns tillgänglig hos institutionens ekonom.

Institutionstjänstgöring

Här uppges planerad institutionstjänstgöring i % av heltid. Institutionstjänstgöring får maximalt utgöra 20 % av heltid enligt förordning SFS 2009:933.
Hur institutionstjänstgöringen ska finansieras ska specificeras med finansiär,
projektnummer.

Lägsta ersättningsnivå
för forskarstuderanden
med stipendium

Intygande att huvudhandledare är införstådd med att den lägsta ersättningsnivå
för en forskarstuderande med stipendium är densamma som gäststipendier för
forskarstuderanden vid Svenska Institutet. Summan för lägsta ersättningsnivå
uppgår från och med 2013-09-01 till 15 000 kr/månad.

Förtydligande av
stipendiebelopp mm.

För att få en bättre och tydligare bild över skolans stipendiater ska uppgifter om
1) stipendiegivare, 2) stipendiebelopp per månad och 3) antal månader som
stipendiet utlovas specificeras här.

Namn och underskrifter

Samtliga signaturer ska finnas med.
Skolchef bedömer om finansieringsplan med underlag är tillräckliga för att besluta
om antagning.

Finansieringsplan doktorand ska inkomma tillsammans med ansökan om antagning för att uppfylla kraven i
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH. http://intra.kth.se/regelverk/utbildningforskning/forskarutbildning/antagning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-kth-1.27236
Om förutsättningar för finansieringen förändras ska det dokumenteras i en uppdaterad finansieringsplan.
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