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Nominering av självständiga arbeten och doktorsavhandling till
Bureanska priset samt Bureanska fondens vetenskapliga pris
Bureanska föreningen bildades 1994 med syftet att verka för att höja utbildningskvaliteten
genom att årligen uppmärksamma och belöna de bästa kandidat- och magister/masteruppsatserna inom humaniora. Med tiden kom även ämnet kulturgeografi att omfattas av
priset.
Våren 2011 donerade Bureanska föreningen sitt kapital till Mittuniversitetet med avsikten att
priserna fortsättningsvis ska delas ut av Mittuniversitetet. Utöver priser för bästa kandidatoch magister/master uppsatser premieras även särskilt framstående doktorsavhandlingar
inom humaniora och ämnet kulturgeografi . Vidare ska Bureanska fondens vetenskapliga
pris, som är avsett att premiera vetenskapliga prestationer inom alla universitetets
ämnesområden, delas ut.

1. Nominering av självständiga arbeten och doktorsavhandling till Bureanska priset
Uppsatser och särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet
kulturgeografi kan nomineras för priserna.
Nominering görs av handledare/examinatorer och ska senast den 10 juni ha inkommit till
Mittuniversitetets registrator, märkt med dnr MIUN 2019/81. Till nomineringen bifogas en
motivering samt en kopia av den nominerade uppsatsen eller avhandlingen .
Uppsatser och avhandlingar ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet.
A. Prissumman för bästa kandidatuppsats uppgår till 5 000 kr.
B. Prissumman för bästa magister/masteruppsats uppgår till 10 000 kr.
C. Prissumman för särskilt framstående doktorsavhandling uppgår till 15 000 kr.

2. Nominering för Bureanska fondens vetenskapliga pris
Särskilt goda vetenskapliga prestationer inom Mittuniversitetet kommer ifråga för priset.
Nominering kan ske inom alla ämnesområden inom universitetet och ska avse prestationer
som utförts under 2018 eller 2019.
Nominering för vetenskapliga prestationer görs av avdelningarna, genom avdelningschefens
försorg. Nominering ska senast den 10 juni ha inkommit till Mittuniversitetets registrator,
märkt med dnr MIUN 2019/81. Vid nomineringen ska bifogas en motivering till
nomineringen. Det som kan komma i fråga för priset ska vara en vetenskaplig prestation
med hög kvalitet. Det kan vara en vetenskaplig artikel, ett patent, forskning som särskilt
uppmärksammats utanför Mittuniversitetet, mm oavsett på vilket sätt den kommit till
uttryck.
Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer uppgår till 20 000 kr.

3. Former för priserna
Priserna för kandidat- och magister/masteruppsatser utdelas i form av kontanta medel.
Priset för särskilt framstående doktorsavhandling utdelas i form av kontanta medel om
pristagaren inte innehar anställning vid Mittuniversitetet. Är pristagaren anställd vid
Mittuniversitetet utbetalas prissumman till avdelningen och disponeras av pristagaren för
kostnader med anknytning till pristagarens forskning.
Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer utbetalas till avdelningen och disponeras
av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.
4. Beslut om tilldelning av Bureanska priset för självständiga arbeten och
doktorsavhandling
Beslut om tilldelning av priserna fattas av en Mittuniversitets bedömargrupp (MIUN
2015/756) bestående av fyra ledamöter, varav två externa.
5. Beslut om tilldelning av Bureanska fondens vetenskapliga pris
Beslut om tilldelning av priserna fattas av en Mittuniversitets bedömargrupp (MIUN
2015/756) bestående av fyra ledamöter, varav två externa.

