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Resultaten från höstens ansökning till Post doc -poolen 

 

Finland har många unga forskare som är intresserade av att arbeta utomlands på ett toppuniversitet. 

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 8 november ut stipendier på 

sammanlagt ca 1,26 miljoner euro till 29 doktorer för forskning utomlands. 

 

Poolen har blivit mera känd eftersom olika forskningsområden och finländska universitet var mera 

jämnt representerade än tidigare. Hösten 2010 deltog 179 forskare i ansökningen till Stiftelsernas 

post doc -pool. De sökte om sammanlagt 11 miljoner euro. Bland de universitet som ansökningen 

gällde ingick universitet från olika delar av världen från Mexiko till Nya Zeeland och Sydafrika till 

Kina. Även om de flesta ansökningar denna gång gällde Europa (56%), var det populäraste enskilda 

landet USA (31%), före Storbritannien (15%) och Tyskland (9%). Bland universiteten framträdde 

speciellt University of California (11 sökande), Oxford (9 sökande) och Harvard (7 sökande). 

 

Sökandena kom från olika delar av Finland från 17 olika högskolor. Av sökandena hade 28 % 

disputerat vid Helsingfors universitet, 10% vid Uleåborgs universitet samt 9 % vid Jyväskylä 

universitet och Tekniska högskolan vid Aalto-universitetet. De olika vetenskapsområdena var också 

mer jämnt fördelade än tidigare. Flest ansökningar kom från biomedicin (16 st.), fysik (12 st.) och 

historia (11 st.), men tätt efter dem kom ekonomi och ekologi (vardera 10 st.). Av sökandena var 43 

% kvinnor och 57 % män. 

 

Stiftelsernas post doc -pool grundades för en försöksperiod på tre år (2010-2012) av Emil Aaltosen 

Säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen 

Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för teknikens främjande samt Jenny ja Antti 

Wihurin rahasto. De har placerat sammanlagt 2 500 000 euro i polen per år. 

 

Poolens syfte är att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda 

unga forskare en heltäckande och flexibel finansiering från en och samma källa för en 

forskningsperiod utomlands. 

 

År 2010 ordnade Stiftelsernas post doc -pool ansökan i två omgångar, i vilka deltog sammanlagt 

392 ansökningar och 336 sökande. Stiftelserna i poolen delade ut sammanlagt 2,5 miljoner euro 

under året till 61 forskare från Finland för forskning utomlands. 

 

Poolen ordnar nästa ansökning 15.12.2010-14.1.2011. Då utdelas ca 1,25 miljoner euro. 

Ansökningen hösten 2011 ordnas 15.8-15.9.2011. 

 

Mera information: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi samt koordinator Mikko-Olavi 

Seppälä, tfn 0400-868 006 


