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Särskild satsning 
Forskarskola - inom ämnesområdet cancer (3 år) 
Sista ansökningsdag 2017-10-05 kl. 15:00 
 (Observera att kompletterande personuppgifter ska registreras i Nova, länk via cancerfonden.se) 
 
Huvudsökande* 
Efternamn  
Förnamn  
Universitetstillhörighet   
Institution (ej enhet/avd)  

 
Medsökande* 
Efternamn  
Förnamn  
Universitetstillhörighet   
Institution (ej enhet/avd)  

 
Medsökande 
Efternamn  
Förnamn  
Universitetstillhörighet   
Institution (ej enhet/avd)  

 
Medsökande 
Efternamn  
Förnamn  
Universitetstillhörighet   
Institution (ej enhet/avd)  

 
Medsökande 
Efternamn  
Förnamn  
Universitetstillhörighet   
Institution (ej enhet/avd)  

 
Medsökande 
Efternamn  
Förnamn  
Universitetstillhörighet  
Institution (ej enhet/avd)  
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Aktuell ansökan 
 
Forskarskolans namn * (max 240 tecken) 
 
 
 

 
 
Plan för forskarskola* 
 
1. Sökande av forskarskola – Meritförteckning, Skriv in i det elektroniska ansökningssystemet 
Nova. Se anvisning. 
 
2. Kursplan 
Målbeskrivning, pedagogiskt innehåll, ingående kursers benämning och innehåll, motsvarande 
max 4 A4-sidor. Om kurserna även omfattar så kallade basala (obligatoriska) 
forskarutbildningskurser, ska det tydligt framgå på vilket sätt dessa vänder sig specifikt till 
cancerforskare under utbildning. 
 
 
 

 
3. Antagningskriterier 
Inklusive beräknat antal kursdeltagare och plan för deras finansiering lönemässigt under kurstid. 
 
 
 

 
4. Rekryteringsprocessen 
Kort beskrivning av rekryteringsprocessen för doktoranderna. 
 
 
 

 
5. Lärarkollegium 
Kort beskrivning av akademiska och pedagogiska kompetenser, motsvarande max en A4-sida. 
 
 
 

 
6. Budget 
Budget inklusive övriga bidragsgivares finansiering av forskarskolan.  
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7. Sammanfattning 
Sammanfattande beskrivning av forskarskolans syfte, kursinnehåll och vision skrivet för lekmän, 
motsvarande max en halv A4-sida. 
 
 
 

 
 
  



   
 

  Sida 4 (7) 
 

 
 
Bekräftelse*, skickas till 
Cancerfonden 
Forskningsadministrativa avdelningen 
101 55 Stockholm 
  
 
 
 
Betr. Ansökan om Forskarskola 
 
Huvudsökande:  
 
Forskarskolans namn:           
 
Sökande försäkrar att de i ansökan lämnade 
uppgifter är med verkligheten 
överensstämmande och att de beräknade 
summorna är korrekta. Sökande godkänner 
även att uppgifter (namn, arbetsplats-
uppgifter, populärvetenskaplig beskrivning 
av projektet, belopp) vid bifall publiceras på 
www.cancerfonden.se 
 
 

 Prefekten försäkrar att sökanden disponerar 
lokaler och basal utrustning för genomförandet 
av ovanstående forskarskola. Prefekten 
godkänner att institutionen medfinansierar de 
indirekta kostnader som ett beviljat anslag 
medför och som överstiger den procentsats som 
Cancerfonden tillåter. 

 
Behandling av personuppgifter. 
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen(PuL) 
samt lagen om elektronisk kommunikation. 
 
Jag samtycker till att lämnade uppgifter behandlas av Cancerfonden. 
 
 
Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Huvudsökandes underskrift 

 Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Huvudsökande prefekts underskrift 
 
 
_____________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bekräftelse*, skickas till 
Cancerfonden 
Forskningsadministrativa avdelningen 
101 55 Stockholm 
 
 
 
 
Betr. Ansökan om Forskarskola 
 
Huvudsökande:  
 
Forskarskolans namn:           
 
Sökande försäkrar att de i ansökan lämnade 
uppgifter är med verkligheten 
överensstämmande och att de beräknade 
summorna är korrekta. Sökande godkänner 
även att uppgifter (namn, arbetsplats-
uppgifter, populärvetenskaplig beskrivning 
av projektet, belopp) vid bifall publiceras på 
www.cancerfonden.se 
 
 

 Prefekten försäkrar att sökanden disponerar 
lokaler och basal utrustning för genomförandet 
av ovanstående forskarskola. Prefekten 
godkänner att institutionen medfinansierar de 
indirekta kostnader som ett beviljat anslag 
medför och som överstiger den procentsats som 
Cancerfonden tillåter. 

 
Behandling av personuppgifter. 
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen(PuL) 
samt lagen om elektronisk kommunikation. 
 
Jag samtycker till att lämnade uppgifter behandlas av Cancerfonden. 
 
 
 
Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Medsökandes underskrift 

 Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Medsökandes prefekts underskrift 
 
 
_____________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bekräftelse*, skickas till 
Cancerfonden 
Forskningsadministrativa avdelningen 
101 55 Stockholm 
 
 
 
 
 
Betr. Ansökan om Forskarskola 
 
Huvudsökande:  
 
Forskarskolans namn:           
 
Sökande försäkrar att de i ansökan lämnade 
uppgifter är med verkligheten 
överensstämmande och att de beräknade 
summorna är korrekta. Sökande godkänner 
även att uppgifter (namn, arbetsplats-
uppgifter, populärvetenskaplig beskrivning 
av projektet, belopp) vid bifall publiceras på 
www.cancerfonden.se 
 
 

 Prefekten försäkrar att sökanden disponerar 
lokaler och basal utrustning för genomförandet 
av ovanstående forskarskola. Prefekten 
godkänner att institutionen medfinansierar de 
indirekta kostnader som ett beviljat anslag 
medför och som överstiger den procentsats som 
Cancerfonden tillåter. 

 
 
Behandling av personuppgifter. 
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen(PuL) 
samt lagen om elektronisk kommunikation. 
 
Jag samtycker till att lämnade uppgifter behandlas av Cancerfonden. 
 
 
 
Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Medsökandes underskrift 

 Ort Datum 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Medsökandes prefekts underskrift 
 
 
_____________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilagor 
 
 Utskrift av personuppgifter registrerade i Nova, Mina uppgifter* 
 
 

Förteckning över vetenskapliga arbeten, utdrag ur Nova*:  
 
 
 
 
 
 
Ansökan ska skickas med e-post till forskning@cancerfonden.se senast torsdagen den  
5 oktober 2017 kl. 15:00.  
 
Observera att underskrivna bekräftelser i original ska vara Cancerfonden tillhanda senast tio 
arbetsdagar efter sista ansökningsdag. Postadress enligt nedan: 
 
Cancerfonden 
Forskningsadministrativa avdelningen 
101 55 Stockholm  
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