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Riktlinje om stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH
En postdoktor ska som huvudregel vara anställd som postdoktor i enlighet med anställningsordning
vid KTH. Stipendiefinansierad postdoktorvistelse vid KTH tillåts i den utsträckning som framgår av
detta styrdokument.
1.1. Stipendiefinansierade postdoktorvistelse
KTH kan ta emot en stipendiefinansierad postdoktor för vistelse vid KTH i syfte att postdoktorn ska
ges möjlighet att för en begränsad tid meritera sig vetenskapligt. Med stipendiefinansierad postdoktor
avses (1.) postdoktor som har ett stipendium som inte inrättats eller tilldelats av KTH, eller (2)
postdoktor som har stipendium som inrättats och tilldelats av KTH enligt 1.1.1.
Ersättningsnivå och skäliga stipendievillkor
En förutsättning för postdoktorvistelsen är att postdoktorn ska ha en ersättningsnivå om minst 27000
kr per månad. Ersättningsnivån som gäller när vistelsen påbörjas gäller för hela vistelsen. KTH bidrar
inte med tilläggsfinansiering. Ett ytterligare krav är att skolchefen, eller den skolchefen utser, bedömer
att stipendievillkoren är skäliga. Vid bedömningen kan rekommendationerna i utredningen
Stipendiefinansierad forskarutbildning – kartläggning och förslag till rekommendationer (dnr
14/077, 2015-09-17 REV, SUHF) vara till hjälp.
1.1.1. Stipendium som inrättats och tilldelas av KTH
Stipendiefinansiering av postdoktor förutsätter att postdoktorn under inga omständigheter utför något
arbete för KTH. I de fall KTH avser att inrätta och tilldela stipendium för postdoktorsvistelse vid KTH
gäller följande:
•

Stipendiet ska utlysas på KTH.se (minimumkrav) så att den som är intresserad har möjlighet
att ansöka om stipendiet.

•

Anslagsmedel får inte användas för stipendier till postdoktorer. Användning av externa medel
förutsätter skriftligt medgivande från finansiären/givaren.

•

Ersättningsnivån anges i avsnitt 1.1. och stipendiet inte får utbetalas vid fler än två tillfällen på
ett år och för en period om högst två år.

•

För att komma ifråga för stipendium som KTH inrättar och tilldelar ska sökande ha avlagt
doktorsexamen eller nått motsvarande vetenskaplig kompetens högst tre år innan tiden för
ansökan om stipendiet har gått ut. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses antingen
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(1.) slutförd utländsk forskarutbildning, eller (2.) vetenskapliga arbeten som motsvarar en
doktorsavhandling inom ämnesområdet och dokumenterad erfarenhet av
forskningsverksamhet som motsvarar uppfyllelse av centrala lärandemål för utbildning på
forskarnivå i ämnesområdet.
•

Skolchef beslutar i fråga om tilldelning av stipendium.

1.2. Bänkavgift
Skolchef ska besluta om en s.k. bänkavgift som belastar den verksamhet som tar emot postdoktorn.
1.3. Anknytning som postdoktor
Skolchef, eller den skolchefen utser, beslutar i fråga om anknytning som postdoktor.
Personalavdelningen tillhandahåller den mall som ska användas. Mallen omfattar bl.a. krav på att
beslutande chef anger de faktiska omständigheter som ska säkerställa att stipendiefinansierad
postdoktor inte utför något arbete för KTH.
Postdoktorn ska ges skriftlig information om personens rättsliga ställning vad gäller försäkring,
ledighet, sjukdom och liknande. Informationen ska också lämna råd om vilka åtgärder postdoktorn
själv bör överväga att vidta för att erhålla ett skydd vid sjukdom och olycksfall etc. Personalavdelningen
tillhandahåller informationen på intranätet (sökväg KTH Intranät / Administrativt stöd /
Stipendiehantering), på samma webbsida finns också information om bl.a. resekostnader för
stipendiater. Postdoktorn ska även ges information om att denne inte får utföra något arbete för KTH.
Handledaren ansvarar för att postdoktorn får informationen.
Skolchef, eller den skolchefen utser, ansvarar för att det finns en samlad bild av anknutna postdoktorer
som vistas vid skolan.
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