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n i n gsku rser, gemensamma
ningar avseende ekonomisk tilldelning

Besl ut avseende forskarutbild

- förutsätt-

Medel avsätts for gemensamma forskarutbildningskurser. För att klassas som gemensam kurs krävs dels en av forskarutbildningsnämnden godkänd kursplan, dels
att kursen utannonserats och erbjudits så att forskarstuderande vid andra institutioner kan delta. Institutionens samlade antal helårsprestationer inom angivna kurser
och som uppfyller ovanstående kriterier räknas oberoende av antalet deltagare per
kurs (dock minst 2 deltagare per kurs). För forskarutbildningskurserna tillämpas
enhetsprislappen 60 tkr per helårsprestation och beräknas på utfallet närmast foregående läsår.

För att få ekonomisk tilldelning betraktas en kurs som utannonserad om kursens
kurstillfülle har skapats i Ladok senast sex veckor fore kursstart. En visningsfunktion i LTH:s doktorandkursdatabas som presenterar dessa tillfüllen utvecklas inom

LTH:s kansli.
Kurser som ges vid LTH och som är finansierade av forskarskolor ska ha en kurskod och kurstillfülle i Ladok enligt ovan, så att ev. tomma tillgängliga platser kan
fyllas ut med andra sökande, och for att kunna rapportera resultat. HPR-ersättning
utgår däremot inte till kurser som redan finansieras av forskarskola eller annan extern källa (identifiering av eventuell dubbel ersättning ingår i kansli LTH:s kontroll
vid utbetalning av kursersättning).
I en del fall ges sammanslagna kurser for grundutbildningsstudenter och doktorander med särskild kurskod/kursplan/utlysning for de olika grupperna. De båda kursplanerna ska då redovisa de lärandemål som är relevanta och som examinationen
faktiskt testar für de båda studerandekategorierna. För att undvika konfliktsituat
ioner vid antagning rekommenderas att kursutlysningarna redovisar det minimala
antalel kursplatser som erbjuds studenter respektive doktorander. I enlighet med
fordelningsmodellen for grundutbildningsanslaget ska det totala antalet for båda
studerandekategorierna som foljt kursen ligga till grund for beslut om tilldelning
ska utfalla (avser gränsen flor forsta startbeloppet for grundutbildningskurs). Den
ekonomiska tilldelning som ges till grundutbildningskursen beräknas därefter på
grundutbildningsandelen av startbelopp och studenttilldelning. Tilldelning till forskarutbildningskursen sker enligt ordinarie tilldelningsmodell. För att kunna ta hän-
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till såväl studenter på grundnivãlavancerad nivå och forskarnivå måste kurserna kopplas genom att kurskoden fär motsvarande kurs anges i både LTH:s doksyn

torandkursdatabas och i LubasPP.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ordforande for forskarutbildningsnämnden efter foredragning av Katarina Celander-Öhrström, administrativ koordinator.
Beslutet träder i

fördelningen

lvaftfrån och med I september 2019. Avseende den ekonomiska
det attfåfullt genomslagförst inþr budgetåret 2021.

Annika
Ordforande LG GU

-ñ\Amcv\
Katarina Celander-Öhrström
Administrativ koordinator

