UTLYSNING
HT 2021
Stipendium vid
EDUU-programmet
Är du student på läkarprogrammet vid Uppsala universitet och intresserad av forskning? Då
är EDUU-programmet, ”Early Doctorate at Uppsala University”, något för dig. Du får möjlighet att på heltid slutföra läkarprogrammet parallellt med att du påbörjar forskarutbildning på
halvtid.
Efter avlagd läkarexamen beräknas du vara
ungefär halvvägs genom din forskarutbildning.
Du kan då söka en AT med forskarinriktning,
forskar-AT. Väl inne på forskar-AT genomgår
du den kliniska utbildningen, som leder fram
till läkarlegitimation parallellt med fortsatt
forskarutbildning. Mot slutet av forskar-AT
beräknas du kunna avlägga prov för att få din
läkarlegitimation och dessutom disputera.

UTLYSNING
Två stipendier om 67 000 kr per år i högst två
år inom EDUU-programmet utlyses med start
HT 2021. Du studerar på heltid på läkarprogrammet. Under resterande forskarutbildningstid är din handledare ansvarig för din försörjning.
Sista ansökningsdag är den 18 maj 2021.

REGELVERK
Regelverket för utbildning på forskarnivå gäller
även för de doktorander som antas till EDUUprogrammet.

BEHÖRIGHET
Fyra års universitetsstudier motsvarande 240
hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå och,
minst 3 år på läkarprogrammet.

MERITERANDE
Att du har etablerat kontakt med din tilltänkta handledare för forskarutbildningen. Att du
lär dig och använder preklinisk metodik i din
forskning.

SÅ HÄR ANSÖKER DU
Du ansöker via elektroniskt formulär:
https://doktorand.medfarm.uu.se/ahuf/app/
Det är den blivande doktoranden som fyller i
ansökan. När ansökan är klar och man klickar
på ”send-knappen” går den till huvudhandledaren för granskning. När huvudhandledaren
klickar på ”approve-knappen” går den vidare till
prefekten/av prefekt utsedd person (head-ofdepartment) för godkännande. När prefekten
godkänt kommer ansökan in till kommittén för
utbildning på forskarnivå (KUF).
Både huvudhandledaren och prefekten kan returnera ansökan till den blivande doktoranden,
om något behöver ändras eller läggas till. De
klickar då på ”reject-knappen”. När ändringen
är gjord ska den sökande skicka iväg ansökan på
nytt.

Institutionens rutin för doktorandansökningar
De flesta institutioner har en forskarutbildningsgrupp som granskar ansökan. Det är
prefekten/av prefekten utsedd person som
slutligt godkänner ansökan i det elektroniska
systemet. Ta reda på vad som gäller vid din
institution, det är viktigt att du anger rätt
namn, annars kan ansökan hamna hos fel
person.
För att vara behörig att logga in i formuläret
behöver du vara knuten till den institution där
din handledare är aktiv. Det krävs att du är
registrerad i universitetskatalogen och
använder universitetets gemensamma webbinloggning. Kontakta administratören för
utbildning på forskarnivå vid institutionen
ansökan ska göras ifrån för att få hjälp med
registreringen.
Fyll i formuläret så här:
•
•

•

•
•

Position has been advertised: Ja, kryssa i
rutan.
Planned employment for entire project: För
år 1 och 2, välj alternativet ”Other
employment” och specificera med: EDUUprogrammet/läkarprogrammet. För
resterande tid välj aktuellt alternativ i dropdown-fältet.
Totalt ska utbildningen på forskarnivå (nettostudietiden) motsvara 4 års heltidsstudier
(48 månader). Om hela utbildningen görs
på 50 % av heltid blir det alltså 8 år.
Research project: Bifoga forskningsplan
som dina handledare skrivit.
Miscellaneous attachments: Bifoga ditt CV
där du beskriver din forskning inklusive
metodik, se ”Meriterande”.

HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA:
Studierektor för EDUU-programmet
Professor Peter Bergsten
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Tel: 018-471 4923
E-post: peter.bergsten@mcb.uu.se

