Lomakkeen esikatselu

Uudet tutkimusavaukset - apurahoja lääketieteen uusiin tutkimusavauksiin
Hakukierros on avoinna: 01.05.2022 - 31.05.2022
Tämä lomakkeen esikatseluversio on luotu: 16:40 23.05.2022
HUOM! Tämän lomakkeen esikatselu on tarkoitettu vain antamaan sinulle yleiskatsauksen
kysymyksistä, jotka esitämme hakijoille.
Sinun ei tule tulostaa ja lähettää meille tätä lomaketta. Hyväksymme vain hakemuksia, jotka
on täytetty ja lähetetty meille sähköisesti hakijaportaalin kautta .
Pidätämme myös oikeuden muuttaa lomakkeen kysymyksiä hakuaikana, joten emme voi taata,
että lomake jonka tulet täyttämään on täysin identtinen tämän esikatseluversion kanssa.

Vaihe 1/2 Perustiedot
Tutkimushankkeen otsikko (Pakollinen)

Tutkimushankkeen suomenkielinen otsikko (Pakollinen)

Tutkimushankkeen suomenkielinen tiivistelmä (Pakollinen)
Merkkien määrä: 0 enimmäismäärästä 1500 (min 300)

Tieteenala (Pakollinen)
Vaihtoehdot: Matematiikka, Tilastotiede, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Fysiikka,
Avaruustieteet ja tähtitiede, Kemia, Maantiede ja ympäristötieteet, Geotieteet, Ympäristötiede,
Biotieteet, Ekologia, evoluutiobiologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Kasvibiologia,
mikrobiologia, virologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Muut luonnontieteet,
Arkkitehtuuri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka,
elektroniikka, Kone- ja valmistustekniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka,
Materiaalitekniikka, Lääketieteen tekniikka, Ympäristötekniikka, Ympäristön bioteknologia,
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Teollinen bioteknologia, Nanoteknologia, Muu tekniikka, Peruslääketieteet, Biolääketieteet,
Neurotieteet, Kliiniset lääketieteet, Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet,
Syöpätaudit, Naisten- ja lastentaudit, Neurologia ja psykiatria, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit,
silmätaudit, Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia, Hammaslääketieteet, Terveystieteet,
Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Liikuntatiede, Hoitotiede, Farmasia,
Lääketieteen bioteknologia, Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet, Maataloustiede ja metsätiede,
Maataloustiede, Metsätiede, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Eläinlääketiede, Maatalouden
bioteknologia, Muut maataloustieteet, Kansantaloustiede, Liiketaloustiede, Oikeustiede,
Sosiaalitieteet, Sosiologia, Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, Psykologia, Kasvatustieteet, Valtiooppi, hallintotiede, Media- ja viestintätieteet, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Muut
yhteiskuntatieteet, Filosofia, Kielitieteet, kirjallisuus, Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus,
Taiteiden tutkimus, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet, Kuvataide ja muotoilu,
Teologia, Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet, Muut

Avainsanat (Pakollinen)
Luettele tutkimuksen avainsanat (keywords) pilkulla erotettuna

Mikä tekee hankkeesta lääketieteellisesti merkittävän uuden tutkimusavauksen? Mikä
tutkimuksessa on ainutlaatuista? (Pakollinen)
Merkkien määrä: 0 enimmäismäärästä 500

Kuvaile, millä tavoin viestit ja/tai rakennat vuorovaikutusta kansainvälisen ja
suomalaisen tiedeyhteisön, suomalaisen terveydenhuollon tai muun yhteiskunnan
kanssa? (Pakollinen)

Hakijan oma väitöskirja (Pakollinen)
Väitöskirjan nimi

Julkaisuvuosi

Pääohjaaja

Lisää uusi rivi Liitä dataa excelistä

Hakijan julkaisut
Kaikkiaan (kpl)
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Ensimmäinen julkaisu vuonna
Hakijan julkaisujen siteerauksien määrä ilman omia siteerauksia

ORCID-tunnus (ResearcherID)

ORCID on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen tunnistejärjestelmä. ORCIDtunniste ratkaisee mm. nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin sekä erilaisiin kirjoitusasuihin
liittyviä sekaannuksia. Lisätietoja osoitteesta ORCID.org

Tutkimuksen rahoitussuunnitelma (Pakollinen)
Merkkien määrä: 0 enimmäismäärästä 1000

Apurahat uusiin tutkimusavauksiin: Apurahat ovat ryhmille myönnettäviä hanke-apurahoja.
Myönnettävä rahoitus on suuruudeltaan 50 000 tai 100 000 euroa. Rahoitusta myönnetään myös
hankkeiden materiaali- ja laitehankintoihin. Rahoitettavien hankkeiden on oltava käynnissä tai ne
on käynnistettävä mahdollisimman pian rahoituspäätöksen jälkeen. Myönnettävä rahoitus on
käytettävä vuosien 2022-23 aikana.
Palaavan tutkijan apuraha: Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on
enintään 5000 €.
Tutkimusapuraha: Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen
opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 6, 12 tai 24 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön
rahoitukseen. Haettavat tutkimusapurahat väitöskirjan tekijöille ovat 13 500 € (6 kuukauden
apuraha), 27 000 € (12 kuukauden apuraha) tai 54 000 € (24 kuukauden apuraha) ja
tutkijatohtoreille 15 000 € (6 kuukauden apuraha), 30 000 € (12 kuukauden apuraha) tai 60 000 €
(24 kuukauden apuraha).
Kannustusapuraha: Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta
edistämään. Se myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä
väitelleille. Apurahan suuruus on 5 000 €/hakija.
Eka-apuraha: Apuraha maksetaan hakijalle sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana
(tammi-, maalis- tai elokuussa), ja sen voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään.
Apurahan suuruus on 2 500 €/hakija.
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Suunnitelma säätiön myöntämän apurahan turvin rahoitettavan päätoimisen
tutkimustyön ajoittamisesta (Pakollinen)

Loppumispäivämäärä

Varoja hallinnoiva yliopisto tai muu vastaava laitos (Pakollinen)

Oletko saanut aiemmin Lääketieteen Säätiön apurahan? (Pakollinen)
Kyllä
Ei
Tyhjennä vastaus
Alla oleva kysymys voidaan täyttää vain tietyissä olosuhteissa riippuen siitä, mitä vastasit
kysymykseen: "Oletko saanut aiemmin Lääketieteen Säätiön apurahan?"
Lyhyt selvitys siitä, mitä apurahalla on tehty ja miten on mennyt.

Vaihe 2/2 Tutkimussunnitelma
Tutkimussuunnitelma (Pakollinen)
Ladattavan tiedoston tulee sisältää seuraavat osiot:
1. Tutkimussuunnitelma (max. 10 sivua)
2. Julkaisuluettelo, sekä viisi nimettyä tutkimussuunnitelman kannalta tärkeintä julkaisua, joihin
lyhyt kuvaus työn merkityksestä sekä omasta roolista
3. Tähän mennessä tutkimuksessa saavutetut tulokset
4. Ansioluettelo (max. 3 sivua)
5. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta tulee käydä vuosittain ilmi seuraavat asiat:
- hakijan palkkakulut ja palkka-aika hanke-apurahasta
- muut kulut hanke-apurahasta (hakija ei voi maksaa säätiön hanke-apurahasta apurahaa toiselle
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tutkijalle)
- hakemuksessa esitetyn tutkimussuunnitelman toteuttamiseen haettu ja saatu muu rahoitus ja
sen käyttötarkoitus
Raahaa-ja-pudota tai napsauta lisätäksesi tiedoston.
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