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Kurser 
Kursen Allmän världshistoria med Kristian Gerner, Dick Harrison och Hans Hägerdal har 
blivit framflyttad till hösten 2009, den första perioden. Mer information lämnas av Lars 
Berggren. Anmälan sker till Lars Berggren senast den 1 juni. 
 
Hösten 2009, andra perioden, planeras en kurs om klass, preliminärt med Lars Edgren och 
Ulrika Holgersson som ansvariga. Mer information lämnas av Lars Berggren. Anmälan sker 
till Lars Berggren senast den 1 juni. Eventuellt skjuts kursen fram till våren. Om ni vill gå 
kursen, men inte har möjlighet att delta till våren så meddela Lars Berggren detta. 
 

Tillgodoräknande av kurs 
För er som är antagna i Lund och som går någon kurs på andra lärosäten måste meddela Lars 
Berggren detta för att få kusen inrapporterad i LADOK. Skicka intyg med kursens titel och en 
engelsk översättning av titeln till honom. 

 

Handledarmöte 
Forskarskolans handledarmöte 2009 planeras till den 13 oktober. Boka in denna dag redan nu. 
Temat som kommer att behandlas: Hur får vi doktoranderna att snabbt komma igång med 
avhandlingsskrivandet? 
 

Resor 
På förekommen anledning ber vi er komma ihåg att det billigaste alternativet för resor ska 
väljas. Om avsteg sker från denna princip ber vi er ta kontakt med ledningsgruppen före resan 
för att få alternativet godkänt. Detta gäller i synnerhet vid bilresor. 
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Overhead 
Ansökningar om extra medel hos såväl forskarskolan som andra finansiärer 
Tänk på att på varje uttag som ni gör av pengar som administreras av Historiska institutionen 
läggs det ett påslag som i nuläget är 45,22 %. Detta ska anges när ni söker pengar, såväl inom 
Forskarskolan (extra medel till exempelvis konferensresor) som av andra finansiärer.  
Till andra finansiärer än forskarskolan ska bifogas en blankett som heter Fullkostnadskalkyl 
som prefekten ska skriva under. Blanketten hittar ni under www.eken.lu.se -> Mallar för 
projektkalkyler -> HT -> 500041 Historia. Där fyller ni i fliken Fullkostnadskalkyl. Söker ni 
för resor och tryckkostnader för avhandling är det raden driftskostnader som är aktuell. 
Lämpligen bifogas även blankett Bilaga till Fullkostnadskalkyl till er ansökan. Jag har lagt ut 
information om detta på hemsidan. 
 
Doktorandernas expenskonto 
Även när ni använder ert expenskonto kommer påslaget om 45,22 % att triggas. ”Gamla” 
doktorander kommer att kompenseras för detta i efterhand genom att Evelin återför pengar till 
ert konto i månadsskiftet efter transaktionen. Doktorander antagna 2008 och därefter kommer 
i stället att kompenseras genom att ha 22 000 sek till sitt förfogande. Denna summa motsvarar 
enligt Evelins beräkningar 15 000 kr + påslag.  
 

Nästa antagning 
Nästa antagning kommer att ske våren 2010. Antal platser som kommer att ledigkungöras och 
placeringsort är i nuläget inte beslutat. 
 

Hemsidan 
Jag har uppdaterat Forskarskolans hemsida efter de nya riktlinjer som gäller för Lunds 
universitet. Det innebär att jag även har uppdaterat doktorandernas hemsidor. Tyvärr är det 
fortfarande många av er som inte har någon information alls eller föråldrade uppgifter på er 
personliga hemsida. Skicka till mig så fort som möjligt vad ni vill ska stå på er hemsida, så 
lägger jag ut det. Bra vore också om ni alla har en engelsk version. Har ni en hemsida vid det 
lärosäte där ni har er arbetsplats går det bra att länka till den. Skicka i sådana fall länken till 
mig. 
 

* * * 
 
Som meddelats tidigare är internatet i maj inställt och därmed är också forskarskoleantologin 
framskjuten. 
 
Fortsatt trevlig vår  
önskar Lotta 
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