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Doktorandernas behov av vägledning och information

www.miners-phd.org

• I dagsläget svårt för doktorander att skapa kontakt med varandra
• Brist på information om framtida karriärmöjligheter
• Behov av en översikt av relevanta doktorandkurser i Sverige
• Behov av en översikt av tillgängliga labb
och annan forskningsinfrastruktur i Sverige
Källa: Mariusz Prusaczyk

Mål för projektet

www.miners-phd.org

• MINER S = PhD Network for Mining- and Exploration-R elated Research in Sweden
• Skapa kontakter och nätverk mellan doktorander, forskare, samt myndigheter och industrin
som är aktiva inom gruv- och prospekteringsrelaterad forskning och verksamhet.
• Dela individuella erfarenheter och idéer, samt information om doktorandkurser och
tillgängliga analytiska laboratorier i Sverige.

Nätverkets karaktär

www.miners-phd.org

• Informell mötesplats för att kunna diskutera med andra doktorander och forskare
• Forum för att skapa kontakt med andra aktörer så som industrin och myndigheter
• Enkelt sätt för doktoranderna att hitta relevant information (kursutbud, laboratorier, utrustning)
• Förbättra samarbete mellan universiteten inom forskarutbildningen
• Nätverket finansieras av SIP STR IM i två år: 2019 – 2021

Nätverkets byggande och aktiviteter

www.miners-phd.org

• Alla doktorander i Sverige som är aktiva inom gruv- och prospekteringsrelaterad forskning är
välkomna att delta i nätverket
• Alla aktiviteter (resekostnader, transport, logi, måltider) täcks av nätverkets finansiering
• Vi planerar fyra workshops inom de första två åren med olika tematiska områden:
1. Forskningssamarbete: Gemensamma forskningsintressen, tillgänglig
laboratorieutrustning vid svenska universitet, utbyte av expertis etc.
2. Vardag som doktorand:Vetenskaplig publicering, handledning, kurser,
doktorandarbetets omfattning, disputation etc.
3. Akademisk karriär: Det svenska akademiska systemet, forskningsfinansiering,
potentiella samarbeten i framtida projekt etc.
4. Utomakademisk karriär: Utveckling av arbetsmarknaden inkl. jämställdhetsfrågor,
karriärmöjligheter vid gruv- och prospekteringsbolag i Sverige och utomlands,
karriärmöjligheter som konsult och/ eller egenanställd etc.

www.miners-phd.org
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Inblandade universitet hittils

19 doktorander har blivit medlemmar hittils

www.miners-phd.org

1:a MINERS workshop

www.miners-phd.org

•
•
•
•

Datum: 4-5 juni 2019
Lokal: Quality Hotel, Gällivare
Sista anmälningsdag: 13 maj 2019
Nätverket står för samtliga resekostnader, transport (tor) från Luleå till Gällivare),
samt logi och måltider
• Agenda:
- Introduktion av deltagare samt deras bakgrund och doktorandsprojekt
- Sammanställning av relevanta doktorandkurser
- Sammanställning av tillgängliga laboratorier och utrustning
- Gruvbesök till Aitik (Boliden Mineral AB) och Malmberget (LKAB)

Källa: Boliden Mineral AB

Källa: Nordic Choice Hote

Källa: LKAB

www.miners-phd.org

MINERS hemsida
• För mer information, vänligen besök vår hemsida: www.miners-phd.org

• Eller kontakta oss direkt:
Glacialle Tiu (Cheche)
Luleå tekniska universitet
glacialle.tiu@ltu.se

Tobias Kampmann
Luleå tekniska universitet
tobias.kampmann@ltu.se

