
Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma. 
Gästforskarbidrag 2016 – Inresande/Utresande. 
 
För att underlätta dina förberedelser presenterar vi här kortfattat ansökningsformulärets 
disposition samt max antal tecken för varje fält. Observera att alla teckenangivelser är inklusive 
mellanslag. 
 

Gäller både inresande och utresande: 
 
Grunduppgifter 

Projekttitel på svenska (200 tecken) 
Av projekttiteln ska syftet med vistelsen framgå samt tilltänkt värdinstitution ska anges. Den ska 
ge möjlighet också för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets 
innehåll. Projekttiteln används ofta ensam i olika sammanhang och den bör utformas med 
omsorg. Maximalt 200 tecken. 

Projekttitel på engelska (200 tecken) 
Skriv in en översättning till engelska av den svenska projekttiteln. Maximalt 200 tecken. 

Sammanfattning på svenska (2 000 tecken) 
Lämna en sammanfattning av programmet för gästforskarvistelsen. Lyft särskilt fram vilka 
kunskaper och erfarenheter som värdinstitutionen och samarbetspartners kan tillföra din 
forskning och forskningsområdet. Sammanfattningen ska ge Fortes bedömare och beslutsfattare 
god information om gästforskarvistelsen. Den måste kunna läsas helt fristående, gör därför inga 
hänvisningar till andra delar av ansökan. Det är viktigt att sammanfattningen kan förstås också av 
icke-specialister. Sammanfattningen får omfatta högst 2000 tecken inklusive mellanslag. 

Sammanfattning på engelska (2 000 tecken) 
Skriv in en översättning till engelska av den svenska sammanfattningen  Maximalt 20s00 tecken. 

Projekttid 

Startmånad 
Ange december 2016 här 

Antal år för projektet 
Här fyller du i siffran 1 

Beräknad projekttid 
Genereras automatiskt – bortse ifrån det här fältet 

Önskad projekttid 
Fyll i den period sökt bidrag ska utnyttjas. Observera att medlen inte kan utnyttjas längre än 
t.o.m. 31 december 2017. 
 



Ämnesklassificering 

Fortes huvud- och delområden 
Välj lämpligt huvud- och delområde för din ansökan. Klicka på först på +-knappen för att skapa 
en rad. Välj huvud- och delområde. Klicka på +-knappen till höger nedanför delområdet för att 
spara ditt val. Vi förbehåller oss rätten att klassificera om din ansökan. 

Alternativt delområde 
Du har möjlighet att välja ett alternativt delområde för din ansökan. Det kan ha ett annat 
huvudområde. Klicka på först på +-knappen för att skapa en rad. Välj huvud- och delområde för 
din ansökan. Klicka på +-knappen till höger nedanför delområdet för att spara ditt val. Vi 
förbehåller oss rätten att klassificera om din ansökan. 

Samordningsområde 
Forte har nationellt samordningsansvar för forskning inom ett antal områden. Välj ett av dessa 
om din ansökan faller inom något av dessa. Om ditt projekt inte faller inom ett 
samordningsområde klicka i "ej samordningsområde". 

SCB-koder 
För att underlätta framtida analys av den forskning som alla forskningsfinansiärer finansierar, så 
klassificerar vi alla ansökningar enligt SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen. 
Klicka på först på +-knappen för att skapa en rad. Välj forskningsämne i tre nivåer. Klicka på +-
knappen till höger nedanför nivå tre för att spara ditt val. 
 

Gäller inresande: 
 
Gästforskarvistelsen 

Beskrivning av gästforskarvistelsen (15 000 tecken) 
Tala om varför du vill bjuda in gästforskaren. Skriv in gästforskarens namn, titel och nuvarande 
arbetsplats samt beskriv kort den speciella kompetens som gästforskaren tillför värdinstitutionen. 
Beskriv hennes/hans vetenskapliga meritering och redogör för hur kunskaperna och 
erfarenheterna ska komma till nytta i institutionens forskning och för forskningsområdet. 
Redovisa programmet för gästforskarvistelsen – vad gästforskaren ska uträtta i form av forskning, 
seminarier, föreläsningar etc. – både vid värdinstitutionen och eventuella andra institutioner som 
gästforskaren ska besöka. (Max 15000 tecken) 

CV för gästforskaren (max 2 sidor) 
Ladda upp gästforskarens CV i pdf-format. Max 2 sidor. 

Publikationslista för gästforskaren (max 2 sidor) 
Ladda upp en lista över gästforskarens publikationer i PDF-format. Begränsa publikationslistan 
till sådant som är av relevans för gästforskarvistelsen och som publicerats under de senaste fem 
åren. Max 2 sidor. 



Ekonomi 

Kostnader inom ramen för det sökta bidraget 
Observera att alla kostnader ska fyllas i kolumnen för år 2016, oavsett önskad projekttid. 

Totalt sökt belopp 
Observera att kolumnen Annan kostnad inte ska fyllas i. 
 

Medelsförvaltare 

Beredningsgrupper 
Ska ej fyllas i. 

Medverkande 
Ska ej fyllas i. Den utländska gästforskaren ska inte vara medsökande och behöver därför inget 
konto i Prisma. 

CV 
Här lägger du som sökande in de uppgifter från din CV i Prisma som är relevanta för 
gästforskarvistelsen. Uppgifter om doktorsexamen måste läggas in. 

Publikationer 
Här lägger du som sökande in högst 10 publikationer som är relevanta för området. 
 

Gäller utresande: 
 
Gästforskarvistelsen 

Beskrivning av den utländska värdinstitutionen (max 5 000 tecken) 
Beskriv den utländska värdinstitutionen och vilken forskning som bedrivs där. 

Länk till webbplats 
Skriv in en länk till den utländska värdinstitutionens webbplats och klicka därefter på plustecknet 
till höger. 
 
Beskrivning av gästforskarvistelsen (max 15 000 tecken) 
Redogör för hur de kunskaper och erfarenheter gästforskaren får via vistelsen ska komma till 
nytta för hemmainstitutionens forskning och forskningsområdet. Redovisa programmet för 
gästforskarvistelsen – vad gästforskaren ska uträtta i form av forskning, seminarier, föreläsningar 
etc. – både vid den utländska värdinstitutionen och eventuella andra institutioner som 
gästforskaren ska besöka. 
 
Intyg från värdinstitutionen (max 4 MB) 
Ladda upp ett intyg i PDF-format från den utländska värdinstitutionen som intygar att 
gästforskaren är välkommen att besöka institutionen samt kortfattat beskriver vad gästforskaren 
ska göra under vistelsetiden. Intyget ska vara signerat av ansvarig forskningsledare vid 
värdinstitutionen. (Max 4 MB) 



Ekonomi 

Kostnader inom ramen för det sökta bidraget 
Observera att alla kostnader ska fyllas i kolumnen för år 2016. 

Totalt sökt belopp 
Observera att kolumnen Annan kostnad inte ska fyllas i 

Medelsförvaltare 

Beredningsgrupper 
Ska ej fyllas i. 

Medverkande 
Ska ej fyllas i. 

CV 
Här lägger du som sökande in de uppgifter från din CV i Prisma som är relevanta för 
gästforskarvistelsen. Uppgifter om doktorsexamen måste läggas in. 

Publikationer 
Här lägger du som sökande in högst 10 publikationer som är relevanta för området. 
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