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Handläggningsordning för Forskningsberedningens hantering av 
ansökningar inom det humanvetenskapliga området 

Beslutad av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 2013-09-12, 
reviderad av Forskningsberedningen 2019-11-12. 

Forskningsberedningens sammansättning och uppdrag  

Forskningsberedningen är en beredningsgrupp under områdesnämnden med uppdrag att 
nominera och föreslå kandidater till forskningsanslag, stipendier m.m. för det humanveten-
skapliga området. Beredningen förbereder dels beslut om tilldelning av medel vid utlysningar 
av strategiska satsningar inom det humanvetenskapliga området, dels ansökningar och 
nomineringar från området som rektor ska skriva under, exempelvis Pro Futura Scientia, 
WAF, MAW, MAW Barn och Ungdom, MMW, Berit Wallenberg Stiftelse, VR infrastruktur, 
STINT Teaching Sabbatical, Stiftelsen rättsvetenskap, Trudeau Scholarship, samt 
sabbatsterminer. Beredningen ska regelbundet informera om sitt arbete vid områdesnämndens 
sammanträden. 
 

Forskningsberedningen har följande sammansättning (se områdesnämndens beslut från 2018-
01-31, dnr SU FV-1.2.1-0095-18): 

• de två vicerektorerna, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande. 

• två ledamöter vardera från Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet, samt en 
ledamot från fakultetsledningen vid Juridisk fakultet.  

Områdeskansliet utser kanslistöd till forskningsberedningen. 

En handläggare från Avdelningen för forskningsstöd har närvarorätt vid beredningens möten. 
Forskningsberedningen kan vid behov bjuda in personer med särskild kompetens till enskilda 
möten. 

Mandatperioden följer mandatperioden för Områdesnämnden för humanvetenskap.  

Beredningsprocessen 

Ansökningar och nomineringar till externa finansiärer 

Avdelningen för forskningsstöd samordnar de flesta större ansökningsprocesserna inom 
lärosätet och tar emot ansökningar som sedan vidarebefordras till Forskningsberedningen för 
Humanvetenskapliga området och motsvarande beredning inom Naturvetenskapliga området. 
Tidsplanen för beredningen stäms av med beredningens sekreterare och ordförande;  
ordföranden beslutar sedan om tidsplanen.  
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Forskningsberedningens förslag till nomineringar beslutas av områdesnämnden eller 
vicerektor. Efter beslut i områdesnämnden har de sökande möjlighet att få återkoppling på sin 
ansökan via ordföranden eller annan ledamot i Forskningsberedningen. I vissa fall kan en 
ansökan villkoras. Det innebär att sökanden måste komplettera ansökan på angivet sätt för att 
områdesnämnden ska rekommendera rektor att stödja den. Besluten kan inte överklagas. 

Områdesnämndens medel för strategiska satsningar 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om utlysning och tilldelning av medel för 
strategiska satsningar. Forskningsberedningen bereder ansökningarna och lämnar förslag till 
områdesnämnden. Besked om beslut om medel för strategiska satsningar lämnas av 
Forskningsberedningens sekreterare. För återkoppling hänvisas till beredningens ordförande.  

Områdesnämndens medel för samarbeten inom profilområdena 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om utlysning och tilldelning av medel för 
samarbeten inom de humanvetenskapliga profilområdena. Forskningsberedningen bereder 
ansökningarna och lämnar förslag till områdesnämnden. Vid behov samråder beredningen 
med berörda utbildnings- och samverkansberedningar. Besked om beslut om medel lämnas av 
Forskningsberedningens sekreterare. För återkoppling hänvisas till beredningens ordförande.  

Forskningsinfrastruktur inom Humanvetenskapliga området 

Forskningsberedningen ansvarar även för frågor rörande områdesövergripande 
forskningsinfrastruktur samt för att informera om viktiga forskningsinfrastrukturer inom 
området. 
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