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Nomineringar till Filosofiska fakultetens pris 2017 

 

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat ett pris för avhandling 

inom filosofiska fakulteten det senaste året. Beslutet bifogas. Av detta framgår 

vilka som kan nominera kandidater och hur detta skall ske. 

 

Nomineringar skall vara undertecknad tillhanda senast den 23 oktober 2017 

(adress: Filosofiska fakultetens kansli, Linköpings universitet, 581 83 

Linköping). Märk nomineringen med Dnr LiU-2017-02880. 

 

Var vänlig och sprid informationen om pris och nomineringstid till berörda 

inom er institution.  

 

 

 

På fakultetens uppdrag, 

Anne-Christine Lindvall 

Utbildningsledare 

Filosofiska fakultetens kansli  

Tel. 013-28 44 15 

 

 

 

 

Bilaga: Beslut avseende pris för avhandling inom filosofiska fakulteten. 
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Pris för avhandling inom filosofiska fakulteten det senaste året 

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat ett pris enligt 

beskrivningen nedan. 

Filosofiska fakulteten har en bred och mångfacetterad verksamhet där 

forskning och forskarutbildning är i ständig utveckling. Såväl den tematiska 

eller tvärvetenskapliga forskningen som den disciplinära förändras genom att 

nya viktiga områden utforskas och etableras, och att teorier och metoder 

prövas och omprövas. 

Det är en viktig uppgift för fakulteten att stimulera utvecklingen inom 

forskning och forskarutbildning, liksom att synliggöra och nyttiggöra 

densamma. Fakultetsstyrelsen har därför inrättat ett pris avsett för en 

avhandling under det senaste året där författaren enligt ovan har utvecklat en 

viktig teoretisk eller empirisk forskningsansats eller på annat sätt vidgat 

ramarna för kunskapsbildning inom den filosofiska fakultetens 

verksamhetsområde.  

Priset skall användas för resa eller studiebesök i anslutning till arbetet. Det 

utdelade priset förvaltas av institution eller motsvarande enhet utan avdrag. 

Beslut om användning görs i samråd med prefekt eller motsvarande och 

delges fakulteten för kännedom. 

För att kunna lyfta priset måste pristagaren vara anställd vid universitetet.  

Lärare och studerande inom fakulteten kan nominera kandidater. Förslaget 

skall vara utförligt motiverat och visa hur avhandlingen bidrar till kunskapen 

inom ett av fakultetens forskningsområden liksom på vilket sätt 

kunskapsbidraget har synliggjorts och mottagits. Priset kan utdelas en gång 

per år och belönar aktivitet som genomförts under närmast föregående 

kalenderår. 

Beslut om pris fattas av fakultetsstyrelsen efter förslag från en priskommitté.  

Prissumman uppgår till 25 000 kr. 

 

 

 

 


