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Bedömningsprocess och -kriterier


Ansökningarna bedöms fakultetsvis av professorsmedlemmarna i nämnden
för forskning och forskarutbildning (FUN). Specifika fonders
stipendieansökningar bedöms av professorsmedlemmarna inom den fakultet
där stipendierna beviljas (FHPT: Donner, Polin, Eriksson; FSE: Jacobsson,
Klingendahl). Professorsmedlemmen bedömer inte sökande som hen själv
handleder, inte heller projekt som hen är involverad i.
o Utöver ovannämnda FUN-bedömning, så bedöms Donner- och Polinansökningar även av externa sakkunniga.



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.





Ytterligare kriterier som påverkar beslutet för doktorandstipendierna:



Progression (doktoranden framskrider i studierna enligt en tidtabell som
möjliggör doktorsexamen på 4 år)
Tidigare erhållen finansiering beaktas inför den slutgiltiga rangordningen
(utgångspunkt: max 48 månader totalfinansiering för doktorsexamen)
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Beslutsprocessen







Bedömarna poängsätter ansökningarna individuellt, oberoende av varandra.
Poängen skickas till forskningsservice, där ett medeltal räknas ut för varje
enskild sökande. Utgående från medeltalet sammanställs en rangordnad lista,
som skickas till bedömarna, vilka sedan fakultetsvis gör ett beslutsförslag för
beviljande av stipendierna.
Beslut om Runar Eriksson-stipendium fattas på FUN-möte 2.11.2020
Donner-, Polin-, Jacobsson- och Klingendahl-stipendierna behandlas i egna
nämnder/kommittéer. Respektive nämnd/kommitté gör ett förslag som
slutgiltigt godkänns av Stiftelsens för Åbo Akademis (SÅA) styrelse.
SÅA:s styrelsemöte är 10.11.2020. Då styrelsens beslut om stipendierna har
nått ÅA:s forskningsservice, delges resultatet för alla utlysta forskarstipendier
2021 per epost åt samtliga sökande.
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