SEMINARIESERIE OM FORSKNING OCH
FORSKNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

NU STARTAR EN HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE SEMINARIESERIE OM OLIKA AKTUELLA FRÅGOR KRING
FORSKNING. SYFTET ÄR ATT SKAPA EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR DISKUSSION OM FORSKNINGENS
KVALITET OCH FÖRUTSÄTTNINGAR.
ALLA ÄR VÄLKOMNA! INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS.
I ANSLUTNING TILL SEMINARIET SERVERAS KAFFE OCH TE.

TISDAG 14 FEBRUARI KL 13-15, SAL 33:302: PASSERA NÅLSÖGAT! OM FORSKNINGSPROJEKT OCH
ANSÖKNINGAR
Professor Ulla Riis, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, som varit
ordförande i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper, berättar om framgångsfaktorer vid granskning av
projektansökningar och belyser med några goda och mindre goda exempel.

ONSDAG 14 MARS KL 10-12, SAL 33:302: EU-FINANSIERING
Med ökad kunskap har vi större chans att få EU-finansiering! Linda Bell, nationell koordinator och nationell
kontaktperson (NCP) för Europeiska forskningsrådet vid Vinnova, och Judit Wefer, nationell kontaktperson (NCP) inom
programmen ”Hälsa” och ”Marie Curie” vid Vinnova, berättar om finansiering och ansökan inom EU:s ramprogram och
relaterade arbetsprogram.

Läs mer: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/EUs-ramprogram/

TORSDAG 19 APRIL KL 13-15, SAL 33:302: FORSKARSTÖD OCH FORSKNINGSDATA - SVENSK
NATIONELL DATATJÄNST
Mattias Persson, forskningskoordinator för samhällsvetenskaperna, och Elisabeth Strandhagen, forskningskoordinator
för medicin, presenterar Svensk Nationell Datatjänst (SND) som är en serviceorganisation för svensk forskning inom
humaniora, samhällsvetenskap och medicin. SND:s verksamhet inriktas på forskningsstöd, kvalitetssäkring, långtidslagring och åtkomst till befintliga data inom och utom landet. Till SND:s uppgifter hör även att ge stöd och rådgivning
under hela forskningsprocessen. Läs mer: http://snd.gu.se/

ONSDAG 9 MAJ KL 13-15, SAL 33:302: FORSKNINGENS SYNLIGHET & OPEN ACCESS
Varför behöver vi synas? Kraven på att synliggöra forskningen och ha relevanta och framgångsrika
publiceringsstrategier har ökat avsevärt under senare år. Många forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat görs
fritt tillgängliga samtidigt som många forskare är osäkra på sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter i rollen som
författare. Publicerad forskning mäts och analyseras för att fördela medel, men bibliometri kan även användas för att
förstå styrkor och svagheter i den egna forskningen. Konkurrensen från andra lärosäten – inte minst de stora lärosätena
– medför att nya lärosäten behöver förbättra synligheten och slipa på sina publiceringsstrategier. Presentationer av
Aina Svensson, bibliotekarie Uppsala universitet och Kungliga biblioteket och Ulf Kronman, bibliometrisk analytiker KTH

VÄL MÖTT!
Monica Langerth Zetterman (Forskningssekreterare) & Ann Emilsson (Kontaktbibliotekarie för forskare)
Har Du önskemål om ämnen eller föredragshållare? Kontakta Monica 026-648564 eller moalan@hig.se
Seminarieprogrammet finns även tillgängligt via intranätet och hig.se/forskning/

