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Inbjudan att nominera personer till bedömningskommittén 
för ansökningar om medel för genomförande av ULF-
projekt 
För mer information, se www.ulfavtal.se 

Göteborgs universitet kommer under hösten att utlysa medel för genomförande av praktiknära 
forskning inom utbildningsområdet. Denna utlysning är en del av universitets arbete med 
försöksverksamheten inom ramarna för ULF-avtalet. Detta är en inbjudan till samtliga 
fakulteter vid Göteborgs universitet att nominera personer till bedömningskommittén för 
ansökningar om medel för genomförande av ULF-projekt.  

Bakgrund  

Regeringen har uppdragit åt Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och 
Uppsala universitet att under perioden 2017-2021 planera och genomföra en 
försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan kring 
praktiknära forskning. Försöksverksamheten som ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i 
lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.  

Som ett led i arbetet med försöksverksamheten med praktiknära forskning utlyser Göteborgs 
universitet under hösten 2018 medel för genomförande av ULF-projekt.   

Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära 
forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått (se 
bilaga 1). Utlysningen sker i två steg. I steg 1 lämnar den sökande in en forskningsskiss. I steg 
2 har de sökande vars forskningsskisser godkänts möjlighet att lämna in en fullständig 
ansökan om projektmedel.  

Forskningsskisserna och de fullständiga ansökningarna ska bedömas av en 
bedömningskommitté.  

Beslut om tilldelning av medel för genomförande av ULF-projekt fattas av rektor vid 
Göteborgs universitet.  



Bedömningskommitténs sammansättning  

Bedömningskommittén består av åtta ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, 
varav fyra ledamöter kommer från skolhuvudmän i Göteborgsregionen och fyra från 
Göteborgs universitet och/eller de lärosäten som Göteborgs universitet samverkar med i 
försöksverksamheten.  

Bedömningskommitténs ledamöter ska tillsammans ha en bred och kompetens avseende såväl 
forskning som samverkan. 

Ledamöter som representerar skolhuvudmännen nomineras av Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Göteborgs Stad.   

Ledamöter som representerar Göteborgs universitet och/eller de lärosäten Göteborgs 
universitet samverkar med i försöksverksamheten nomineras av fakulteterna. 

Uppdraget som ledamot i bedömningskommittén omfattar perioden 2018-10-01 – 2020-09-30.  

Ledamöter i bedömningskommittén kan inte vara huvudsökande eller medverkande i ULF-
projekt.  

För uppdraget som ledamot i bedömningskommittén utgår mötesarvode och ersättning för 
eventuella resor.  

Förslag om bedömningskommitténs sammansättning bereds, efter inkomna nomineringar, av 
försöksverksamhetens ledningsgrupp och lärarutbildningens samverkansråd.  

Beslut om bedömningskommitténs sammansättning, liksom beslut om ordförande och vice 
ordförande, fattas av rektor vid Göteborgs universitet.   

Om nomineringsförfarandet 

Personer som nomineras ska vara verksamma vid Göteborgs universitet, eller vid något av de 
lärosäten som universitet samarbetar med i försöksverksamheten med praktiknära forskning. 
Det innebär att de kan vara verksamma vid något av följande lärosäten:  

• Göteborgs universitet 

• Högskolan i Borås 

• Chalmers tekniska högskola 

• Gymnastik- och idrottshögskolan 

• Högskolan i Kristianstad  

• Jönköping University  

För frågor om nomineringsförfarandet, kontakta projektledare Magdalena Taube. 

Nomineringar skickas till Magdalena Taube, magdalena.taube@gu.se, senast måndagen den 
10 september kl. 10.00.  

 


