Forskarskola för kommundoktorander inom
brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet

Varför kommundoktorand och forskarstudier?
Inom kommunal räddningstjänst finns idag mycket få personer med forskarerfarenhet. Krav på effektivitet
inom det skadepreventiva och operativa området gör att vi i ökad utsträckning behöver förlita oss på
forskningsbaserad kunskap och metodik. Att skapa förutsättningar för ett antal yrkesverksamma praktiker
att genomgå grundläggande forskarstudier, och på så sätt skapa en kader av praktiknära forskningsambassadörer inom brand- och räddningstjänstområdet har därför bedömts som en viktig framtidsinriktad
åtgärd.
Inom ramen för en s k forskarskola kommer 10 yrkesverksamma personer inom kommunal räddningstjänst
att som kommundoktorander ges möjlighet att på halvtid genomgå första steget i en forskarutbildning
(lic-examen, 120 högskolepoäng). Idén bakom en forskarskola är att stödja en grupp av doktorander genom
att skapa en inspirerande miljö för samverkan inom gruppen och mellan flera lärosäten och ämnesdiscipliner.
Brandforsk har här en koordinerande roll och kommer att bidra med finansiering av kostnader utöver
doktorandens ordinarie lön, avtalsskrivande, mentorer och gemensamma träffar för doktorandgruppen.

Vilka kan söka?
Olika yrkesgrupper inom den kommunala räddningstjänsten kan lämna intresseanmälan. I princip krävs
att man uppfyller kraven på grundläggande behörighet för forskarstudier för att bli antagen
(se nedan), men enligt Högskoleförordningen finns
det möjlighet för universitet och högskolor att göra
undantag från den allmänna behörigheten om den
sökande på annat sätt kan visa sin studie-lämplighet,
praktiska erfarenhet mm. Doktoranderna begränsas
inte till personer med brandteknisk kompetens eller
med ingenjörsbakgrund, utan även andra yrkesgrupper med annan lämplig studie- bakgrund är
välkomna. Det finns även en möjlighet för kommunala
räddningstjänstorganisationer att använda forskarskolan i sin rekrytering genom att organisationen kan
anmäla intresse för en plats och samtidigt utannonsera en tjänst med forskningsinriktning.

Vilka universitets- och
högskolemiljöer är
aktuella?
Kontakter har tagits med RISE och ett antal lärosäten
inför forskarskolans planerade första antagning:
• Karlstads Universitet
• Luleå Tekniska Universitet
• Lunds Tekniska Högskola
• Linköpings Universitet
• Mittuniversitetet (Campus Östersund)
• Mälardalens Högskola
Dessa lärosäten har valts med anledning av att de
speglar var den mesta brandsäkerhets- eller
räddningstjänstnära forskningen bedrivs för
närvarande. Listan ska dock inte ses som
begränsande, utan andra lärosäten kan också bli
aktuella.

Anställningen och
studierna...
Under studietiden tillhör man ett av tidigare
nämnda lärosäten med relevant handledningskompetens. Studietakten är på halvtid i fyra år.
Som kommundoktorand har man kvar anställningen
hos sin ordinarie arbetsgivare och bibehåller sin lön
under studietiden.

Behörighet...
Behörig att antas till forskarskolan är den som dels
uppfyller villkoren för s k grundläggande behörighet,
dels villkoren för s k särskild behörighet i respektive
ämne man söker till. Den sökande ska också ha sådan
förmåga som i övrigt behövs för att genomgå utbildningen.

Forska på vad?
Här finns utrymme för nytänkande, men utgångspunkten är att frågeställningen för uppsatsen,
förutom att intressera doktoranden dels bör vara
väl anknuten till brand- och räddningstjänstområdet,
men även vara av intresse för doktorandens hemmaorganisation och av handledare på aktuellt lärosäte
bedömas som ”forskningsbar”.

När kan man ansöka?

Mer information...

Ansökningsperioden är mellan maj och mitten av
september 2018. Ansökan ska vara inskickad senast
den 15 september.

För mer information kontakta

En länk för anmälan kommer att finnas på
Brandforsks hemsida www.brandforsk.se
Antagning kommer att ske hösten 2018 efter
individuell prövning av behörighet och grundas på en
bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra
sig forskarutbildning.

Besked och studiestart
Vi siktar på att de sökande ska få besked om antagning till forskarstudierna senast 15 november 2018,
för att studierna ska kunna påbörjas under första
kvartalet 2019.

Thomas Gell
thomas.gell@brandskyddsforeningen.se
070-268 86 83
eller Francys Eurenius
francys.eurenius@brandskyddsforeningen.se
070-578 75 16
Ytterligare information finns redan nu att läsa i den
rapport som genomförts för att etablera forskarskolan. Rapporten finns publicerad på följande länk:
https://www.brandskyddsforeningen.se/
forsk-ning/forskarskola/

1979 bildades Brandforsk som svar på behovet av ett gemensamt organ för att initiera och finansiera
forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.
Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksamheten leds av en styrelse och bedrivs
i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.
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