
Anvisningar till kursarrangörer inom nationella forskarskolan i arbetsvetenskap, 
fortsättning 
 
Under tre års tid drev vi en nationell forskarskola i arbetsvetenskap, som av 
kursvärderingarna och eftersnacket att döma blev en stor succé bland landets 
arbetslivsforskande doktorander. Från och med vårterminen 2013 startar en ny omgång i en 
fortsättning av forskarskolan. Den utgör en del av Forum för arbetslivsforsknings 
(www.falf.se) verksamhet och finansieras av FAS. Vi vill med detta brev förhöra oss om ert 
eventuella intresse att ge någon av dessa kurser (vi bifogar en blankett för de som vill ge en 
kurs). Spelreglerna är följande: 
 
Spelregler för kursernas genomförande: 
 

1. Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av Jan Ch Karlsson, Ann Bergman, Jan 
Johansson och Gunnar Aronsson. Styrgruppen fattar beslut om forskarskolans 
organisation och uppläggning. 

2. Kursarrangörerna svarar för kursernas organisation, innehåll och genomförande med 
restriktionen att de ska omfatta 7,5 högskolepoäng (5 gamla poäng) och rymmas inom 
ramen tre pass á två dagar. 

3. Kurserna bör förläggas i tid på ett sådant sätt att ytterligare en forskarutbildningskurs 
om 7,5 poäng får plats samma termin. 

4. Kurserna får inte kräva några särskilda förkunskaper (utöver att man är antagen till 
forskarutbildning) utan ska vara formade så att de kan följas av doktorander från 
många olika discipliner. 

5. Kurserna är planerade utifrån 10 tillresande doktorander och två från 
värduniversitetet/högskolan. Det är möjligt att anta fler doktorander på egen 
bekostnad, men om det blir fler än 15 måste ni motivera att det är pedagogiskt 
lämpligt och styrgruppen måste godkänna detta. 

6. Antagningen sker lokalt. Det innebär att doktoranderna anmäler sig direkt till er 
kursanordnare på en blankett som vi tillhandahåller. Ni väljer deltagare så att det blir 
en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. Innan kursen får starta 
måste urvalet godkännas av styrgruppen, detta för att få en överblick över 
fördelningen mellan de olika kurserna. 

7. Kursanordnaren är skyldig att till arbetsvetenskap, Karlstads universitet lämna de 
uppgifter som krävs för att redovisa resultatet för vår finansiär FAS. Det gäller bland 
annat vilka som sökt kursen, vilka som antagits och vilka som avslutat kursen med 
godkänt resultat. 

 
För ekonomin gäller följande: 
 

1. Kursanordnarna tilldelas 70 000 kronor för undervisning och lokal administration.  
2. Därutöver tillkommer kostnader för doktorandernas kost och logi som skall hållas 

låga och fakturan sänds direkt till arbetsvetenskap, Karlstads universitet. Logi 
organiseras av kursarrangören. 

3. Doktoranderna beställer själva sina resor till lägsta kostnad via en resebyrå som 
arbetsvetenskap, Karlstads universitet anvisar. 

 
För frågor kan ni vända er till Jan.Karlsson@kau.se eller via telefon 070-560 6509. 
 


