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Lärarutbildningsnämnden
Ansökan om medel för antagna forskarstuderande, budgetåret 2008
Instruktioner
- Med* markerade fält avser obligatoriska uppgifter som ej får utelämnas. Ofullständigt ifylld ansökan beaktas ej.
- Ansökan insändes i pappersformat i tre (3) exemplar till REGISTRATOR, Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle.
- LÄS utlysningsinstruktionerna noga!

Namn

*

Personnr

*

Adress

Postadress
*

Institution
Lärosäte

Ange det lärosäte du är antagen vid

Handledare

*

*

Lokal handledare

*

Avhandlingstitel (eller inriktning på avhandlingsarbetet)
*
Sammanfattning av forskningsplan för budgetåret 2008 (250-300 ord).
*
Är du aktiv i någon tematisk forskargrupp vid Högskolan i Gävle? Om Ja, ange vilken.
*
Hur stor del av en heltidsanställning ska forskarutbildningen utgöra under 2008
(i procent)?
*
Sökt finansiering av Lärarutbildningsnämnden angiven i procent av heltidsanställning
*
Övriga upplysningar

Datum * ____________________

Datum * ___________________

Sökandens underskrift *

Underskrift av berörd prefekt *

____________________________

___________________________

Blankett FA

Obligatoriska bilagor (3 ex) *
(1) Handledarintyg
(2) Registerutdrag etc. över avslutade kurser inom forskarutbildningen
Om ytterligare bilagor åberopas lämnas dessa i ett exemplar till Registrator.

Dokument:

Datum:

Sida:

MLS HiG/kso
Granskning av forskningsprojekt för anknytning med
miljö/hållbar utveckling

2007-06-01
Mallen gäller från
2004-01-12

3(3)

Vad menas med inriktning mot miljö/hållbar utveckling i forskningsprojekt?
Både miljö och hållbar utveckling är begrepp som inte entydigt kan definieras. En sådan definition är inte
heller ett mål i HiGs miljöarbete, utan vi utgår till en början från naturmiljön enligt Miljöbalkens
definition. Samtidigt vill vi målmedvetet arbeta mot det vidare perspektivet hållbar utveckling enligt den
definition som Bruntlandskommissionen använde och som står som bas till Agenda 21 arbetet.

UTGÅR FRÅN
Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Miljöbalken 1§, 1 kap

SIKTAR MOT
Hållbar utveckling är att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar: 1. ekologisk
hållbarhet 2. social hållbarhet 3. ekonomisk hållbarhet. Ofta läggs även en
fjärde dimension till, nämligen kulturell hållbarhet.
Agenda 21

Detta innebär att varje forskare som skickar in en ansökan till HVS-, NT- eller LU-nämnd för finansiering
ska göra en bedömning av sitt forskningsprojekt utifrån ovannämnda definitioner för hållbar utveckling
som också är i linje med HiGs miljöpolicy.
Titeln på forskningsprojektet:
Forskningsprojektets klassificering markeras genom att kryssa något av följande alternativen:
A.
Forskningsprojektet bidrar
med en övervägande del
till en hälspsam och god
miljö/hållbar utveckling

B.
Forskningsprojektet bidrar
med en mindre del till
hälsosam och god
miljö/hållbar utveckling

C.
Bidrag till en hälsosam
och god miljö/hållbar
utveckling är inte
relevant för
forskningsprojektet

D.
Osäkert om
forskningsprojektet bidrar
till hälsosam och god
miljö/hållbar utveckling

HUR? Motivering till bedömningen:

-------------------------------------Projektledarens underskrift

---------------------------------------Namnförtydligande

---------------------Datum

