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Malmö högskola
Odontologiska fakulteten

Utlysning

Utlysning av medel för att skriva ansökan om
inrättande av forskningsprogram
Bakgrund
Malmö högskola har utlyst stöd för fyra forskningsprogram om tre miljoner kr per
år i fem år med samfinansiering av fakulteten på motsvarande belopp (Dnr LED
1.4-2017/414).
Stödet gäller flervetenskapliga forskningsprogram som adresserar angelägna
samhällsutmaningar.
Bifogar denna utlysning där sista ansökningsdag är 1 feb 2018. Eftersom medel för
forskningsprogram kräver samfinansiering av fakulteten behöver Dekanus med
hjälp av fakultetens Forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FUN) avgöra
vilken/vilka ansökningar som kan skickas in från fakulteten. Den 19 januari 2018
är därför sista dag för att skicka komplett ansökan till FUN för att möjliggöra
denna bedömning.
Dekanus och FUN uppmanar kraftfullt fakultetens forskare att överväga att
ansöka om dessa medel.
Projekten behöver med stor sannolikhet vara breda och ämnesövergripande för
att kunna komma ifråga för tilldelning. För att uppfylla kravet på flervetenskap, så
som det kommer bedömas i utlysningen av medel, behöver det sannolikt ingå
samarbete med externa forskargrupper och med fördel inkludera forskning på
annan teorigrund.
Fakulteten kommer därför strategiskt och specifikt stödja en bred,
ämnesövergripande och flervetenskaplig ansökan i ämnet ”Oral hälsa”, ”Oral hälsa
– livskvalitet” eller liknande.
Det finns självklart även möjlighet för enskilda forskargrupper att söka. FUN vill
uppmana dessa forskargrupper att beakta att medel for forskningsprogram
kommer kräva bred ansats, flervetenskaplighet och adressera angelägna
samhällsutmaningar.
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Utlysning
Fakulteten utlyser härmed medel för arbetstid (totalt 3 månaders arbetstid) för
att ge möjlighet till att koordinera och skriva en sådan ansökan.
Ansökan om medel för arbetstid ska vara författad enligt nedan i ett dokument
(max två sidor) som mailas till Christina Stenervik (christina.stenervik@mah.se)
senast den 17 november 2017.
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Namn, titel
Avdelningstillhörighet
Planerad titel på ansökan om medel till forskningsprogram
Preliminär beskrivning av forskningsprogrammet och deltagande
forskare/forskargrupper
Beskrivning av hur arbetstiden ska utnyttjas och fördelas vid tilldelning av
medel
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