
Under hösten kommer KAW att utlysa medel för en ny omgång Wallenberg Academy Fellows med 
deadline 15 februari 2023. Ansökningsprocessen börjar med att institutionerna nominerar sina 
kandidater till fakulteten som därefter får nominera högst åtta kandidater till universitetsgemensam 
nivå. Hela processen finns beskriven i universitetets hanteringsordning som bifogats till detta brev 
men nedan förtydligas de delar som rör institutionernas nominering.  

Notera särskilt behörighetskravet som finns i hanteringsordningen och att lärosätet ska eftersträva 
en jämn könsfördelning, samt att nomineringen ska innehålla minst lika många externa kandidater 
som interna. Det är mycket viktigt att institutionerna kan nominera externa kandidater, det vill säga 
forskare som inte under de sista fyra åren innehaft anställning eller stipendiefinansiering i Sverige. 
Dock får de inneha lönemedel från Sverige som administreras från svenskt universitet, men forskaren 
måste alltid befinna sig utomlands. Vi ber er att avsätta tid och resurser för att hitta lämpliga 
kandidater som uppfyller detta villkor.  

Institutionerna nominerar genom att skicka förslag på kandidater till robert.johansson@umu.se 
senast den 5 oktober 2022 enligt nedanstående beskrivning. Vi vill också ha en lägesrapport den 1 
september i vilken ni kortfattat beskriver vilka kandidater ni förbereder för att nominera, skriv ner i 
namnet på kandidaten samt om den är en extern eller intern, samt ett förslag till plan för 
institutionens och fakultetens medfinansiering av lönekostnader. För externa kandidater ska också 
ett tilläggsbelopp anges i planen (se nedan).  

De fullständiga nomineringarna ska skrivas på engelska och innehålla följande: 

• Namn och CV 
• En kort motivering (cirka en A4-sida) på engelska som inkluderar kandidatens styrkor, en 

sammanfattning och höjdpunkterna av kandidatens CV, kandidatens vetenskapliga bakgrund 
och forskningsfokus, samt en beskrivning av varför kandidatens verksamhet utgör en viktig 
del i fakultetens och universitetets forskningsprofil. 

• Nominering av en forskare som universitetet nominerade i förra omgången ska motiveras 
med särskilt utmärkande vetenskapliga framgångar under de gångna åren. 

• Beskrivning av det planerade projektet på engelska (maximalt sex A4-sidor). 
• En plan för institutionens och fakultetens medfinansiering av lönekostnader. För externa 

kandidater ska också ett tilläggsbelopp anges i planen (se universitetets 
handläggningsordning).    

• Intyg om att prefekten stödjer ansökan, dvs. att institutionen står för gemensamma 
kostnader och tillsammans med fakulteten andra kostnader som inte täcks av 
Wallenbergstiftelsens bidrag.  

• Kontaktuppgifter för en senior forskare som kan bidra med återkoppling på ansökan. 

Om den nominerade är extern så ska förslaget också innehålla: 

• En försäkran om att kandidaten är tillfrågad och ställer sig positiv till att flytta till Umeå samt 
motivering varför kandidaten vill etablera sin forskning vid Umeå universitet. 
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