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Information om kommande inbjudan att föreslå par-

doktorandprojekt med matematikanknytning 

 

Prefekter och sektionsdekaner 

 

Områdesnämnden beslutade under hösten 2017 att stödja samgåendet mellan NADA 

och den Matematiska institutionen och att stärka verksamheten i tillämpad matematik 

vid den nya institutionen genom att finansiera 50 % av ett antal par-doktorandprojekt 

(bilaga 1). En första utlysning har genomförts och Områdesnämnden prioriterade 

2018-04-24 att stödja två par-doktorandprojekt (bilaga 2). Medel för tre par-

doktorandprojekt återstår och i höst kommer en andra utlysning att ske i slutet av 

oktober med deadline för ansökan i början på januari 2019.  

 

Områdets lärare/forskare kommer då att inbjudas att ansöka om nya par-

doktorandprojekt där en av doktoranderna ska knytas till den Matematiska 

institutionen och ha sin huvudhandledare där. Den andra doktoranden ska ha sin 

huvudhandledare vid en annan av områdets institutioner och knyts också själv till den 

institutionen. De båda huvudhandledarna är biträdande handledare till varandras 

doktorander. Par-doktorandprojekten ska identifiera ämnesvetenskapliga 

frågeställningar, där ett av ämnena är ett annat än matematik, och där utveckling av 

metoder inom den tillämpade matematiken är central.  

 

Den Matematiska institutionen kommer att betala 50 % av kostnaden för den 

doktorand som är inskriven där, medan institutionen för det andra ämnet betalar 50 % 

av ”sin” doktorand. Fakulteten betalar 50 % av kostnaden för två doktorander. 

 

De kommande ansökningarna om nya par-doktorandprojekt ska inkludera en 

projektbeskrivning på maximalt två sidor, CV och publikationslistor för de två 

sökande (huvudhandledarna), samt ett kort följebrev (max 1/2 sida) som undertecknas 

av de sökande och företrädare för deras institutioner. Mer information om ansökan 

(deadline etc.) kommer att finnas tillgänglig i själva utlysningen som äger rum i slutet 

på oktober. 
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De som vill ställa frågor runt preliminära projektidéer och/eller identifiera lämpliga 

huvudhandledarkollegor på matematiksidan kan vända sig till Jonas Bergström 

(jonasb@math.su.se), ställföreträdande prefekt på den Matematiska institutionen. 

 

 

 

Henrik Cederquist 
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