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Anslag för doktorandmedel  
 

Medlen får användas: 

• till resor och traktamenten. Ersättning för resa utgår enligt 1) tåg, 2:a klass. 
Studerande-rabatt skall utnyttjas. 2) Vid körning med egen bil utgår ersättning med 
18,50 kr/mil. Medel får ej användas för resa till Lund om bostadsorten är annan ort 
än Lund. Traktamentsersättning utgår enligt allmänna reseavtalet; 

• då särskilda skäl föreligger, till experthjälp; (t.ex. språkgranskning, statistisk 
konsultation). OBS! Anlitande av experter medför lönebikostnader. 

• till inköp av förbrukningsmateriel; 

• till övriga utgifter som är direkt föranledda av forskningsuppgiften. 

• till renskrivning, inköp av litteratur, instrument och apparatur (ej dator), 
konferensresor och tryckkostnader. 

• till kursavgifter 
 

Erhållna medel kan användas under den finansierade doktorandtiden. Medel som 
inte utnyttjas    återgår till institutionen. 
I ansökan skall anges den forskningsuppgift och det ändamål för vilket bidrag söks. 
Kostnaderna skall specificeras och vara exklusive moms. 
Handledaren skall godkänna ansökan. 
Ansökan kan ske kontinuerligt till studierektorn för forskarutbildningen. 
Doktorander kan maximalt erhålla det belopp som beviljats för 
doktorandmedel/ograduerade medel under forskarstudierna. 
 
Inköp av varor, material och tjänster ska i första hand ske via Lupin/Proceedo. Inköp som 
inte görs från detta system ska följa regelverket för inköp och upphandling som finns vid 
Lunds universitet. Vid egna utlägg och traktamenten görs en utläggs-/reseräkning i 
Primula. Till denna bifogas originalkvitton, eventuell resplan och konferensprogram, 
samt en godkänd ansökan. 
Därefter skickas utläggs-/reseräkningen till institutionsservice på 
Samhällsvetenskapliga fakulteten för granskning (HS 31). 
Fakturaadress är Lunds universitet, Institutionen för psykologi, Box 188, 221 00 Lund. 
Var noga med att ange ditt namn som referens. Lunds universitets 
organisationsnummer är 202100-3211. 



Ansökan skall lämnas / skickas till: 
Institutionen för psykologi 
Studierektor Forskarutbildningen 
Box 213 
221 00 LUND 

 
Ansökan skall inlämnas i 2 ex 

Ansökan för användande av 
doktorandmedel/ograduerade medel 

 
Namn Personnummer 

E-post Telefon (även riktnr) 

Avdelning Antagen till forskarutbildning, termin 

Avhandlingens titel 

Handledare Tidigare beviljat belopp ur anslaget: 
 

Specifikation av kostnaderna 
 

Resekostnader (antal resor, ändamål)  
Kronor 

Traktamenten (specificeras för varje resa)  
Kronor 

Materielkostnader  
Kronor 

Övriga kostnader  
Kronor 

Sökt totalbelopp:  
Kronor 

 
 
 

Jag har tagit del av instruktionerna för ansökan Ja 
 

Underskrift av sökande 
 
 

Ort och datum Namnteckning 
 

Godkänns av handledaren 
 
 

Ort och datum Namnteckning 
 

Godkänns av studierektor för FoU 
 
 

Ort och datum Namnteckning 
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