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Information om den nya företagsforskarskolan i  
T i l l förl it l iga inbyggda sensorsystem (ITS ESS-H) vid MDH 
 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KKS, har beviljat Mälardalens högskola 
(MDH) en företagsforskarskola inom området Tillförlitliga inbyggda sensorsystem: ITS ESS-
H. Detta informationsblad ger en kortfattad information om forskarskolan, mer information 
kan fås av de ansvariga för forskarskolans ledning eller genom skolans websida, se 
kontaktinformation nedan. 
 
Område för forskarskolan 
Området för forskarskolan är Tillförlitliga inbyggda sensorsystem. Doktoranderna i 
forskarskolan kommer att bli inskrivna vid MDH i endera av forskarutbildningsämnena 
datavetenskap eller elektronik. 
 
Villkor för företagsmedverkan 
Företaget skall bedriva verksamhet i Sverige. Doktoranden skall vara anställd vid företaget 
och tillåtas använda motsvarande fyra år på heltid till sin forskarutbildning. Kravet på 
aktivitetsgrad inom forskarutbildningen är minst 80%, i denna takt tar forskarutbildningen 
normalt 5 år. Om företaget inte redan har en kandidat behöver rekryteringen påbörjas snarast. 
 
Villkor för att antas till forskarutbildningen vid MDH 
För att antas till forskarutbildning inom datavetenskap eller elektronik skall doktoranden ha 
en högskoleexamen på avancerad nivå (magister-, master- eller civilingenjörsexamen) inom 
det område antagningen gäller (datavetenskap eller elektronik eller motsvarande). 
 
Ekonomiska villkor 
Företaget avsätter tid för doktoranden att arbeta med sin forskarutbildning motsvarande minst 
80% av heltid. Företagsforskarskolan bidrar vid 80% aktivitet med 200 kSEK per år till 
företaget under maximalt fem år. 
 
Medfinansieringskrav 
Företaget skall medfinansiera med motsvarande summa som KKS finansierar 
företagsforskarskolan. Detta sker oftast genom att en del av doktorandens arbetstid tas upp 
som in-kind-finansiering. För en doktorand aktiv på 80% och en maximalt tillåten timtaxa på 
800 kr/h innebär detta 450 timmar per år.  
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Tidplan 
Följande är en tentativ tidsplan, exakta datum kommer att beslutas efter förhandling mellan 
MDH och KKS: 
Första datum för start: 2016-10-01.
Alla dokument för avtal samt ansökan om antagning till forskarutbildningen vid MDH: 
Klart senast 2017-05-31. 

Inget hindrar dock att detta görs snabbare, tvärtom är det bra att få alla avtal på plats så snart 
som möjligt! 

Låter det intressant? Kontakta oss! 

Kontakt 

Mats Björkman, projektledare ITS ESS-H 
Email: mats.bjorkman@mdh.se, tel: 021-107037 

Maria Lindén, företagsansvarig ITS ESS-H 
Email: maria.linden@mdh.se, tel: 021-101548 

Länk till websida: http://www.es.mdh.se/projects/436-ITS_ESS_H 




