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Handläggningsordning för Forskningsberedningens hantering av 
ansökningar inom det humanvetenskapliga området 

Beslutad av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällvetenskap 2013-09-12, 
reviderad av Forskningsberedningen 2016-03-14. 

Forskningsberedningens sammansättning och uppdrag  

Områdesnämnden beslutar i sådana frågor som kräver bedömning av organisationen av eller 
kvaliteten i forskningen, såväl områdes- och fakultetsövergripande forskning som forskning 
inom fakulteterna. 
 
Områdesnämnden har beslutat om ledamöter i Forskningsberedningen. Beredningen består av 
ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap (vicerektor för det humanvetenskapliga 
området), forskningsansvarig dekanus/prodekanus vid de humanistiska, juridiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna, samt ytterligare två professorer från humanistisk 
respektive samhällsvetenskaplig fakultet. Mandatperioden för ledamöterna är tre år. 
Områdeskansliet bistår med administrativt stöd i Forskningsberedningen. 

Forskningsberedningens uppgift är enligt besluts-och delegationsordningen för 
Humanvetenskapliga området att nominera och föreslå kandidater till forskningsanslag, 
strategiska satsningar, stipendier m.m. för det humanvetenskapliga området. 
 
De forskningsanslag som främst behandlas i Forskningsberedningen är av sådan art att de 
kräver rektors underskrift eller någon typ av stödbrev.  
 

Beredningsprocessen 

Forskningsservice organiserar ansökningsprocesserna inom lärosätet och tar emot ansökningar 
som sedan vidarebefordras till Forskningsberedningen för det humanvetenskapliga området 
och motsvarande beredning inom det naturvetenskapliga området. Tidsplanen för beredningen 
stäms av med i första hand Forskningsberedningens sekreterare och ordförande. Vicerektor 
beslutar om tidsplanen.  För att Forskningsberedningens ledamöter ska kunna kvalitetssäkra 
bedömningen av ansökningarna ska ansökningarna vara Forskningsberedningen tillhanda 
senast fem hela arbetsdagar innan beredningsmötet. Om bedömningen rör ett större antal 
ansökningar kan tiden för beredningen behöva förlängas. För sent inkomna ansökningar 
beaktas inte. 
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Vicerektor nominerar enbart de ansökningar som lever upp till kraven i utlysningarna och till 
gängse kvalitetskrav. Detta är en förutsättning för att områdesnämnden ska rekommendera 
rektor att underteckna ansökan och/eller ett stödbrev. Det kan innebära att såväl 
föransökningar som fullständiga ansökningar inte går vidare i beredningsprocessen. 

Efter att beredningsmötet ägt rum fattar vicerektor beslut om vilka ansökningar som 
nomineras till att gå vidare och ger i samband med beredning och beslut återkoppling till 
Avdelningen för forskningsservice vad gäller stödbrev i de fall ett sådant krävs 
(sökande/prefekt ska lämna ett utkast på stödbrev till Forskningsservice tillsammans med 
ansökan). Besluten kan inte överklagas. 

I vissa fall kan vicerektor villkora en nominering. Det innebär att sökanden måste komplettera 
ansökan på angivet sätt för att områdesnämnden ska rekommendera rektor att stödja ansökan. 
Prefekten ombes av Forskningsservice att följa upp att begärda kompletteringar har 
genomförts. 

Forskningsservice lämnar besked om beslut om nomineringar till de sökande. Vill sökande få 
återkoppling på motiveringen till att en ansökan inte nominerats ska de kontakta en person i 
Forskningsberedningen som är representant för den fakultet de tillhör, om inte annat 
meddelas. Vad gäller områdets strategiska satsningar lämnas besked om beslut av 
Forskningsberedningens sekreterare. För återkoppling i dessa fall hänvisas till 
Forskningsberedningens ordförande.  

 


