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Utlysning av medel för Matariki Fellows
Programmet är öppet för ansökningar till och med den 23 april 2019, och omfattar
maximalt sex månaders forskningsvistelse under 2019/2020 vid något av universiteten
som ingår i Matariki-nätverket. Behöriga att söka är forskare, lärare samt doktorander
som är anställda vid Uppsala universitet.
Syftet med Matariki Fellows är att utöka antalet forskningskontakter och stärka
internationella samarbeten. Medel kan sökas för en upp till sex månaders lång
forskningsvistelse under 2019/2020 vid något av universiteten som ingår i Matarikinätverket. Utlysningen är öppen för forskare, lärare och doktorander inom alla
forskningsområden vid Uppsala universitet. I nätverket ingår förutom Uppsala
universitet, Dartmouth College (USA), Durham University (England), Queen´s University
(Kanada), University of Otago (Nya Zeeland), Eberhard Karls Universität Tübingen
(Tyskland) och University of Western Australia (Australien).
Medel kan sökas för boende- och resekostnader. Medel kan även sökas för finansiering
av vikarie i de fall arbetsuppgifterna inte kan fördelas på befintlig personal – detta
gäller dock inte för doktorander. Medlen är i form av schablonersättning. Ytterligare
medel kan sökas för resekostnader för medföljande familj (kontakta Torsten Blomkvist
för ytterligare information). De utsända Matariki Fellows utlandsstationeras med så
kallade URA-kontrakt. Kontraktet utarbetas i samarbete mellan institutionen och HRavdelningen. Utlandsstationering innebär att den anställde uppbär lön som vanligt från
institutionen. Försäkring ingår under vistelsetiden.
Medlen fördelas av rektor efter beredning med vetenskapsområdena. Ansökan ska
innehålla:
• Projektbeskrivning, i vilken syftet med vistelsen tydligt ska framgå
• CV och publikationslista för sökande
• Inbjudan från mottagande universitet
• Intyg från prefekten vid Uppsala universitet
• Budget
Matariki-nätverket, som har fått sitt namn efter maorifolkets ord för stjärnbilden
Plejaderna (Sjustjärnorna), är ett universitetsnätverk med sju medlemmar från hela
världen. Medlemsuniversiteten tillhör sitt lands äldsta och mest respekterade
lärosäten. Nätverkets motto är ”Partnerskap för en bättre värld” och innefattar
samarbeten inom universitetens samtliga verksamhetsområden. Mer information om
nätverket finns på: http://matarikinetwork.org/
Sista ansökningsdag: 2019-04-23
Ansökan skickas till: torsten.blomkvist@uadm.uu.se
Frågor besvaras av: Torsten Blomkvist (torsten.blomkvist@uadm.uu.se eller telefon:
471 3739)

