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Bakgrund
KI:s forskarutbildningskurser anordnas inom ramen för KI:s olika
forskarutbildningsprogram, forskarskolor eller som fristående kurser. Kurs- och
programkommittén (KPK) beslutar om medelstilldelning för fristående kurser,
på delegation av Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU).
Typ av forskarutbildningskurser som kan beviljas finansiering av
KPK:
1. Allmänvetenskapliga/obligatoriska kurser enligt allmänna studieplanen
för utbildning på forskarnivå (märkta med * i LADOK).
2. Kurser som stödjer tillämpning av statistiskt kunnande (t ex statistik med
R och diverse stora statistikprogram), gemensamma för flera
forskarutbildningsprogram.
3. Kurser som är obligatoriska för vissa doktorander enligt allmänna
studieplanen: inom försökdjurskunskap, människans biologi eller
sjukdomslära, grundläggande laboratoriesäkerhet samt kvalitetssäkring
av klinisk forskning.
4. Kurser som inte kan ingå i ett eller flera av KI:s
forskarutbildningsprogram men som uppfyller följande kriterier:
a.
Det finns en tillräckligt stor efterfrågan på kursen på KI
(deltagarunderlag).
b.
Kursen är av betydelse för doktorander från ett flertal
forskargrupper.
Att kriterierna 4 a-b uppfylls ska kunna styrkas/motiveras.

Kriterier som vägs in vid KPK:s beslut om tilldelning av medel till
en fristående forskarutbildningskurs:
1. Behovet för doktorander och post docs vid KI, t ex hur ofta kursen
behöver ges, förekomst av liknande kurser.
2. Resultatet från kursvärderingar efter tidigare kurstillfällen.
3. Hur kursgivarna vid kommande kurstillfälle planerar ta hänsyn till
kursdeltagarnas synpunkter framförda via tidigare kursvärdering.
4. Kursens budget, eventuell medfinansiering.
5. Övriga formalia enligt regelverket för utbildning på forskarnivå, t ex
examinator utsedd av institutionen.
6. Möjlighet att ge föreslagen kurs inom ett forskarutbildningsprogram.
7. Kommitténs budgetutrymme.

