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Kvalitetskriterier gällande fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid FFT till 

tillsvidareanställda universitetslektorer och professorer utan annan garanti om 

forskningstid 

 

År 2014 fördelar fakulteten 38 943 000 kr inom denna ram (inklusive riktat stöd till kvinnor 

med FFT) men exklusive FFT utanför ramen motsvarande 10 205 000 kr 

 

Fakultetens institutioner är indelade i 4 underområden: kemiområdet, biologiområdet, 

matematik- och fysik-området samt området datavetenskap och tillämpad fysik och 

elektronik. 90 % av föregående års tilldelning garanteras varje underområde, men all 

fördelning sker på individnivå med följande kriterier:  

 

1. Genomförd forskning under den senaste sjuårsperioden; antal publikationer i media 

med peer review-system, översiktsartiklar och bokkapitel, övrig publicering. 

2. Pågående och planerad forskning; forskningsprogram. 

3. Erhållna utlåtanden från forskningsråd och dylikt. 

4. Genomförd forskarhandledning under den senaste sjuårsperioden; antal doktorer, antal 

licentiater; huvudhandledare, biträdande handledare. 

5. Pågående forskarhandledning; antal postdoktorer, antal doktorander, antal 

licentiander; huvudhandledare, biträdande handledare. 

6. Externa forskningsmedel under den senaste femårsperioden; anslagsgivare, volym; 

huvudsökande, medsökande.  

 

Tilldelningsnivåerna är 25, 50 och, vid speciell excellens, 75 % av heltidstjänstgöring. 

Tilldelningsperioderna är 1, 2, 3 eller 4 år, där 1 och 2 års beviljning är att se som en 

”varnings-klocka”. 

Vid nyrekrytering av professor erbjuds vanligtvis 75 % FFT under 6 år, varefter resursen 

överförs till den berörda professorns underområde och blir ”allmänt” sökbar. 

 

 

Kvalitetskriterier gällande fördelning av studiestöd 

 

År 2014 fördelar fakulteten 35 000 000 kr inom denna ram. Därutöver fördelas ytterligare nio 

extra studiestöd motsvarande 4 338 000 kr 

 
Varje institution garanteras 90 % av föregående års tilldelning; 10 % omfördelas med 
följande kriterier som bakgrund: 
 

1. ”A-faktorn” (antal examina/heltidsdoktorand) 

2. Faktisk tid till licentiat- resp. doktorsexamen och trend över den senaste 

femårsperioden 

3. Andel av FFT (fakultetsfinansierad forskningstid) och professorsresurser samt 

trend i FFT som ett mått på institutionens handledarresurser 

4. Externa medel 

5. Specifika satsningar på forskarutbildningar 



Kvalitetskriterier gällande fördelning av aktivitetsrelaterad tilldelning 

 

År 2014 fördelar fakulteten 12,5 miljoner kronor inom denna ram 

 

Fakultetens aktivitetsrelaterade tilldelning baseras dels på forskarexamina och dels på 

förbrukade forskningsbidrag/uppdrag.  

 

50 procent av den aktivitetsrelaterade tilldelningen fördelas i relation till avlagda 

forskarexamina under den senaste femårsperioden. Vid beräkningen av forskarexamina 

används samma underlag som ligger till grund för fördelning av studiestöd (se beskrivning 

ang fördelning av studiestöd ovan).  

 

50 procent fördelas i relation till förbrukning av externa forskningsbidrag/uppdrag under den 

senaste treårsperioden. VR-medel har vikt 4 och övriga externa medel har vikt 1.  

 

 

Kvalitetskriterier gällande fördelning av strategiska medel till prefekter 

 

År 2014 fördelar fakulteten 12,5 miljoner kronor inom denna ram 

 

Strategiska medel till prefekter fördelas utifrån genomsnittet av andelen förbrukade externa 

forskningsmedel under de senaste tre åren. Samma vikt ges VR-medel och övriga externa 

medel.  


