Deltagande i kanadensisk sommarskola kring
longitudinella studier om åldrande (SPA 2020)
Information om utlysningen och instruktioner för ansökan
I den här utlysningen kan du ansöka om deltagande i sommarskolan ”Summer Program
in Aging 2020” (SPA 2020) på temat longitudinella studier om 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, boende och resa.
Syftet med sommarskolan SPA 2020 är att ge doktorander och postdoktorer som är
intresserade av forskning om longitudinella studier om åldrande, en avancerad utbildning
som korsar discipliner, institutioner och geografi. Sommarskolan möjliggör också
nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare. Sommarskolan hålls på engelska.
I denna utlysning kommer Forte att kunna bevilja fyra deltagare som får delta i SPA
2020.
Sista dag att skicka in ansökan är den 2 mars 2020 kl. 14.00.

Tid och plats
SPA 2020 arrangeras 7–12 juni 2020, på Hockley Valley Resort, ungefär en timme norr
om Toronto, Kanada.

Inriktning
I sommarskolan SPA 2020 får du bland annat möjlighet att…
•
•
•
•
•

•
•

utveckla förståelse för metoder som används i longitudinella studier om hälsa och
åldrande
utforska analytiska angreppssätt för analys av longitudinella data
utforma longitudinella forskningsfrågor för att adressera tvärvetenskaplig forskning
om åldrande och hälsa
öka din medvetenhet om potentiella forskningsmöjligheter och tillgänglighet av data
där longitudinella studier om åldrande används i forskningen
utforska möjligheter för harmonisering och sammanslagning av data (både nationella
och internationella longitudinella studier) och förstå fördelar och nackdelar med
harmonisering av longitudinella data
interagera med såväl nationella som internationella ledande forskare och mentorer
inom fältet longitudinell forskning
utveckla färdigheter för kunskapsförmedling av longitudinella studier för olika
målgrupper (allmänheten, media, hälso- och sjukvårdspersonal, politiker,
beslutsfattare, industri m.fl.)
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•
•
•

•
•
•

utveckla färdigheter i hur en ansökan skrivs och hur en peer review-process går till
lära dig hur forskningsresultat kommuniceras och förmedlas till allmänheten via
traditionella och sociala medier
få förståelse för studier och initiativ kopplade till satsningar som drivs av CIHR –
Institute of Aging: the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) och the
Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging (CCNA) – the Canadian
Component of the CIHR Dementia Research Strategy
förstå de etiska och sociala frågor som är förknippade med longitudinella studier
nätverka interdisciplinärt med forskare som är aktiva inom eller intresserade av fältet
longitudinella studier om åldrande
främja kompetensuppbyggnad och karriärutveckling relevant för interdisciplinär,
longitudinell forskning

Ansökningsprocessen
Vem kan söka?
Sökande ska vara doktorand eller postdok och bedriva forskning med relevans för temat
på SPA 2020: longitudinella studier om åldrande. Även doktorander som inte ännu är
registrerade kan komma ifråga i mån av plats, förutsatt att sommarprogrammets
inriktning är av hög relevans för ett planerat doktorandprojekt. Forskningen ska också
ligga inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.
Hur ansöker man?
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret som finns under rubriken ”bilagor”
utlysningens webbsida på Forte.se. Formuläret är baserat på formulär från CIHR dit
ansökningar senare också kommer skickas. Till ansökan ska CV (max tre sidor) och ett
rekommendationsbrev från handledare 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 2020”.
Observera att sommarskolan hålls på engelska och att ansökan ska skrivas på engelska.
Deadline att skicka in en ansökan är den 2 mars kl. 14.00.

Beredning
Bedömningen av inkomna ansökningar görs av Forte, som också tar beslut om vilka som
beviljas. I denna utlysning strävar Forte efter att bevilja forskare från olika lärosäten. I
forskningen ska det finnas en koppling till årets tema på SPA 2020: longitudinella studier
om åldrande. Forte kommer att bedöma hur vi ser att sommarskolan bidrar till den
sökandes forskning och forskarutveckling.
Bedömningskriterier
•
•

Ansökans koppling till inriktningen för SPA 2020: longitudinella studier om åldrande
Hur sommarskolan bidrar till den sökandes forskning och forskarutveckling
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Forte strävar också efter att bevilja forskare och studenter från olika lärosäten.

Tidsplan
Utlysningen stänger

2 mars 2020 kl. 14:00

Beslut om vilka sökande som beviljas deltagande i
utbildningen

7 april 2020

Tidpunkt för SPA 2020

7–12 juni 2020
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