Fakultetsnämnden

HANDLÄGGNINGSORDNING
2017-03-15

Dnr HS 2017/233

Skaraborgs Akademis pris
(1 bilaga)
Varje år delar Skaraborgs Akademi ut pris till en doktorsavhandling vid Högskolan i
Skövde som förtjänar särskild uppmärksamhet. Priset består av ett diplom och en
penningsumma och brukar delas ut i slutet av året.
Högskolan i Skövde är ombedd att utse en lämplig kandidat.
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Ansöknings- och urvalsprocess
•
•

•
•

•
•

2

De avhandlingar som kan komma ifråga för priset ska ha skrivits av någon som
under sin tid som forskarstuderande har varit verksam vid Högskolan i Skövde.
Avhandlingarna ska ha försvarats under innevarande år, eller något av de två
föregående åren. Exempel: för 2017 års pris ska avhandlingen ha försvarats
under 2017, 2016 eller 2015. Avhandlingen måste dock ha försvarats före sista
ansökningsdatum.
Utlysning av priset sker efter samråd med Skaraborgs Akademi.
Fakultetsnämnden ansvarar för utlysning av priset och mottagande av
ansökningar. Fakultetsnämnden beslutar därmed även om sista
ansökningsdatum. Fakultetsnämndens sekreterare är kontaktperson gentemot
Skaraborgs Akademi.
En arbetsgrupp inom fakultetsnämnden granskar de inskickade ansökningarna
utifrån opponenternas yttranden (se avsnitt 2)
Arbetsgruppen lämnar förslag till fakultetsnämnden, som sedan fattar beslut
om vilken avhandling som ska premieras. Beslutet går inte att överklaga.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla följande två delar:
1. Doktorsavhandlingen i ett exemplar. Avhandlingen kan skickas in elektroniskt
eller lämnas i tryckt form.
2. Ett yttrande utformat av den person som var opponent vid disputationen. Mall
för yttrandet finns i bilaga 1.

Ikraftträdande
Denna handläggningsordning träder i kraft 2017-03-15 och ersätter
Handläggningsordning för Skaraborgs Akademis pris från 2015-05-04 (dnr HS
2015/291).
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Bilaga 1

Yttrande över (ersätt med namn) ansökan till Skaraborgs
Akademis pris
1. Var på en femgradig skala hamnar denna avhandling i förhållande till
framstående avhandlingar inom ämnesområdet?
1

2

3

4

Mycket lågt

5
Mycket högt

Motivering:

2. Hur stort är avhandlingens bidrag till utvecklingen av ämnesområdet
internationellt?
1

2

3

4

Mycket lågt

5
Mycket högt

Motivering:

3. Bedöm avhandlingens möjlighet att leda till populärvetenskapliga
publikationer?
1
Mycket lågt
Motivering:

2

3

4

5
Mycket högt
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4. Hur bedömer du kandidatens potential för och framtidsutsikter inom
forskning?
1

2

3

4

Mycket lågt

5
Mycket högt

Motivering:

5. Vilka är avhandlingens starka respektive svaga sidor?
Styrkor:

Svagheter:

6. Motivera kortfattat med egna ord varför kandidaten ska eller inte ska få
Skaraborgs Akademis pris 2017.

Yttrandet är lämnat av:
Namn:
Titel:
E-postadress:

Datum:

