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UTLYSNING

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet utlyser stimulansmedel
för tvärdisciplinär forskning om ljudmiljö 2018

Styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har
beslutat att utlysa stimulansmedel för forskare med anknytning
till Lunds universitet för att initiera tvärdisciplinär forskning om
ljudmiljö under 2018.
Två typer av stöd utlyses vid denna omgång:
- Stimulansmedel för projektansökan
Stödet syftar till att möjliggöra för forskare att arbeta med en
projektansökan till finansiär under en begränsad tid. Det
utlysta beloppet uppgår till maximalt 50.000 kr per ansökan
och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp mot
kvittering av inlämnad ansökan. Medlen kan brukas till och
med ht 2018. Högst tre ansökningar beviljas sammanlagt i
denna ansökningsomgång. Forskningsområdet är ljudmiljö och
projekt av fler-/tvärvetenskaplig och innovativ karaktär
prioriteras.
- Stöd för vetenskapliga seminarier
Stöd ges till arrangemang av ett eller flera tvärvetenskapliga
seminarier om ljudmiljö. Val av tematik och föreläsare görs av
den sökande. Maximalt 40.000 kr (inkl. OH) kan sökas och
kommer att utbetalas mot skriftligen dokumenterade uppgifter
på dag, lokal och föreläsare. Stödet avser att täcka kostnader
för lokal, förplägnad samt kostnader och ev. föreläsararvode.
Högst fem ansökningar kan beviljas hösten 2017.
Vi ser gärna ansökningar med anknytning till HT-området. Endast ett av de
utlysta stöden kan sökas per huvudsökande vid samma utlysningsomgång.
Forskningsområdet är ljudmiljö och projekt av fler-/tvärvetenskaplig och
innovativ karaktär prioriteras. Behörig att söka är forskare som innehar
doktorsexamen och anknytning till Lunds universitet. Två
ansökningsomgångar ges 2018. Sista ansökningsdagar är den 15 Maj 2018
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respektive den 15 November 2018. Beslut kan förväntas inom en månad
efter sista ansökningsdag.
Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som inrättades av Rektor 2005 och
som har till uppgift att studera ljud som fenomen samt ljudvärldar och
ljudmiljöer i fler- och tvärvetenskapliga perspektiv. Dess övergripande
uppgift är att vara ett universitetsgemensamt organ för utbildning och
forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande
ljud och ljudmiljöer.
Ansökan ska innehålla:
- Projektansökan: Kortfattad projektbeskrivning om cirka en halv A4 sida,
uppgifter om medverkande forskare (CV), uppgift om åsyftad finansiär,
samt uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga projektet
bifogas.
- Seminariestöd: Uppgifter om ansvarig, tema, dag, lokal och föreläsare
samt budget.
Ange vilken typ av ansökan som åsyftas. Ansökan ska insändas dels
elektroniskt i pdf-format, dels i ett exemplar i pappersform, undertecknat av
huvudsökanden samt prefekt för berörd institution. Särskilda blanketter för
ansökningarna finns ej. Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom
styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut.
Ansökan för aktuell omgång ställs till
Ljudmiljöcentrum, c/o fil.dr. Frans Mossberg,
Institutionen för kulturvetenskaper, Box 192, 223 62 Lund,
e-post: projektledare@ljudcentrum.lu.se senast 15/5 2018.
För ytterligare information kontakta centrets föreståndare Frans Mossberg,
046-2220946, 0707-711085, frans.mossberg@kultur.lu.se

