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Åbo Akademis forskarstipendier våren 2023 (utlysning 1.2-28.2.2023)) 
 
Bedömningsprocess och -kriterier 
 

• Ansökningarna bedöms fakultetsvis av Forskningsstrategiska rådet (FoR). 
Bedömarna består av FoR:s åtta professorsmedlemmar (utsedda av fakulteterna) samt 
ytterligare åtta bedömare som utsetts av dekanerna (totalt fyra bedömare/fakultet)   

• Bedömaren evaluerar inte sökande som hen själv handleder, inte heller projekt som 
hen är involverad i. 
 

• Forskningsplanen bedöms enligt två kriterier: vetenskaplig kvalitet (skala 1–6) och 
genomförbarhet (skala 0–2). 

• Vetenskaplig kvalitet  
o 1 = Dålig: Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter.  
o 2 = Svag: Några styrkor, men åtminstone en större svaghet eller ett flertal 

mindre svagheter. 
o 3 = Bra: Vissa styrkor och vissa svagheter. 
o 4 = Mycket bra: Stark ansökan med mindre svagheter. 
o 5 = Utmärkt: Mycket stark ansökan med försumbara svagheter.  
o 6 = Enastående: Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter. 

• Genomförbarhet 
o 0 = Ej genomförbar 
o 1 = Delvis genomförbar 
o 2 = Genomförbar 
o Om forskningsplanen bedöms som Ej genomförbar, ges 0 poäng för den 

vetenskapliga kvaliteten.  Om forskningsplanen anses vara delvis genomförbar 
eller genomförbar, bedöms den vetenskapliga kvaliteten enligt skalan 1–6. 

 

• Doktorander som redan erhållit 48 mån. (eller mera) finansiering är inte berättigade 
att söka nu utlysta stipendier. 

• Tidigare finansiering som erhållits för doktorsstudierna beaktas i utdelningen; ifall 
stipendium beviljas, får doktorandens totalt erhållna finansiering uppgå till max 48 
mån. 
 

Beslutsprocessen 
 

• Bedömarna poängsätter ansökningarna individuellt, oberoende av varandra. 
Poängen skickas till forskningsservice, där ett medeltal/totalpoäng räknas ut för 
varje enskild sökande.  

• Utgående från medeltalet/totalpoängen sammanställs en rangordnad lista, som 
skickas till bedömarna, som sedan fakultetsvis gör ett beslutsförslag för beviljande av 
stipendierna.  

• Det slutgiltiga utdelningsförslaget fastslås på FoR-möte vecka 16, varefter alla 
sökande delges resultatet via e-post. 

 


