
 
 
 

 

SPA 2017: Sommarskola om åldrande – ”fysisk aktivitet 
och åldrande” i Montreal 
 
Forte öppnar nu möjligheten att söka om deltagande på 2017 års ”The CIHR Institute of Aging 
Summer Program in Aging” (SPA 2017) på temat fysisk aktivitet och åldrande. Denna utlysning 
är ett samarbete mellan the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) – Institute of Aging 
och Forte. Forte står för kostnaden för sommarskola, logi och resa. 
 
Syftet med sommarskolan SPA 2017 är att ge doktorander, andra studenter samt postdoktorer 
intresserade av forskning om fysisk aktivitet och åldrande, en avancerad utbildning som korsar 
discipliner, institutioner och geografi. Sommarskolan möjliggör också nätverkande och 
karriärutveckling för juniora forskare och studenter. Vi möjliggör också för mer seniora forskare 
att delta som mentorer. Sommarskolan hålls på engelska. 
 
Deadline att skicka in ansökan är den 7 februari 2017, kl. 23.59 (support till kl. 15.00). 
 

Sommarskolan SPA 2017 behandlar: 
- Grundläggande principer och nya insikter om effekterna av fysisk aktivitet på åldrande 
- Inverkan av fysisk aktivitet på åldrande i olika målgrupper   
- Karriärutveckling – från teori till praktik 

 
SPA 2017 kommer också erbjuda:  

- Möjlighet till nätverkande 
- Interaktiva sessioner så väl som föreläsningar 
- Insikt i hur en ansökan om forskningsmedel förbereds, peer review-processen, 

kommunikation 
- Tvärvetenskapligt arbete 
- En möjlighet att utforska professionella och etiska ramar relaterade till forskning inom 

åldrande 
- En möjlighet att lära sig om nya verktyg/metoder för att bedöma fysisk aktivitet i olika 

miljöer 
- En möjlighet att lära sig om olika metoder och evidens tillgängliga för att bedriva 

forskning om fysisk aktivitet och åldrande 
- En möjlighet att utveckla förståelse för metoder som används i longitudinella studier 
- En möjlighet att få en förståelse för studier och initiativ som har anknytning till ’the 

Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging (CCNA)’ – den kanadensiska 
delen av ’the CIHR Dementia Research Strategy’ 
 

Program och tidpunkt 
SPA 2017 hålls i Montreal, Kanada, den 15 – 19 maj 2017. Programmet börjar med ett mingel på 
kvällen den 14 maj. Den 19 maj erbjuds deltagarna på SPA 2017 att delta på konferensen ”4th 
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Annual PERFORM Centre Research Conference, Physical Activity and Aging: Multidisciplinary 
Applications” 
 

Vem kan söka?  
Som deltagare 
Sökande ska vara mastersstudent i slutet av utbildning, doktorand eller postdok och bedriva 
forskning eller studier med relevans för temat på SPA 2017: fysisk aktivitet och åldrande. 
Forskningen eller studierna ska också ligga inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd. 
 
Som mentor 
Sökande ska vara docent eller forskare med motsvarande kompetens. Sökande ska bedriva 
forskning med relevans för temat på SPA 2017: fysisk aktivitet och åldrande. Forskningen ska 
dessutom ligga inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. 
 

Bedömning av ansökningar 
Bedömningen av inkomna ansökningar görs av Forte, som också tar beslut om vilka som beviljas. 
I denna utlysning strävar Forte efter att bevilja forskare och studenter från olika lärosäten. För 
både deltagande och mentorer gäller att det i forskningen eller studierna ska finnas en koppling 
till årets tema på SPA 2017: fysisk aktivitet och åldrande. Forte kommer att bedöma hur vi ser att 
sommarskolan bidrar till den sökandes forskning och forskarutveckling. 
 
För mentorer ser Forte helst att dessa kommer från en stark forskningsmiljö. Forte kommer 
utöver det också ta i beaktande erfarenhet av handledarskap. För bedömningen är det viktigt att 
man som sökande mentor är tydlig med hur man tänker föra in sina eventuella erfarenheter från 
sommarskolan i verksamheten hemma i Sverige.  

 
Ansökan 
Observera att sommarskolan hålls på engelska och att ansökan ska skrivas på engelska.  
 
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret som är bifogat till utlysningssidan på Forte.se. 
Formuläret är baserat på formulär från the Canadian Institutes of Health Research dit 
ansökningar senare också kommer skickas. Till ansökan ska CV (max 3 sidor) och ett 
rekommendationsbrev från handledare (för deltagare, inte mentorer) bifogas. Du kan med fördel 
spara dessa dokument till en fil. Ifylld ansökan, tillsammans med bifogade dokument, ska mailas 
som pdf- eller word-fil(er) till forte@forte.se. Namnge filen/filerna med ditt efternamn följt av 
förnamn. I mailets ämnesrad, skriv ”SPA 2017”. 
 
Deadline att skicka in en ansökan är den 7 februari kl. 23.59. 
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Utlysningen i korthet 
Maximalt antal som kan beviljas: 4 st deltagare, 2 st mentorer 
Vem kan söka: Som deltagare: Masterstudenter, doktorander och 

postdoktorer med koppling till fysisk aktivitet och 
åldrande.  
Som mentor: Docent eller forskare med motsvarande 
erfarenhet, med koppling till fysisk aktivitet och åldrande.  

Tidpunkt för SPA 2017: 14 – 19 maj 2017 
Var: Montreal, Kanada 
Deadline att skicka in ansökan: 7 februari 2017 kl. 23.59 CET 
Beslut som vilka som beviljas  3 april 2017 
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