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Forskningsgruppe

Institutt/senter

E-postadresse


Ph.d.-stipendiat	☐		Postdoktor	☐
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Utenlandsopphold
Fra dato

Til dato

Antall mnd.

Med familie

Uten familie





UTENLANDSOPPHOLD
Vertsinstitusjon (navn, land)


Kort beskrivelse av oppholdet (maks 300 ord) 
Prosjekttittel:

Formålet med prosjektet (mer utfyllende informasjon gis i et ekstra vedlegg):

Arbeid som skal gjennomføres ved vertsinstitusjonen:

Sentrale samarbeidspartnere (UiB og vertsinstitusjon):

Begrunnelse for faglig fornyelse og mulighet for å ta i bruk ny forskningsmetodikk utover det som Det psykologiske fakultet kan tilby (maks 200 ord)


Kort beskrivelse av kvaliteten til mottakermiljøet (maks 100 ord)


Formidlingsplaner (maks 300 ord)
Publikasjoner:

Annen formidling:

Hvordan tenkes den nye kunnskapen integrert i fagmiljøet ved UiB/fakultetet (knowledge transfer):

Oppfølging av etablerte nettverk etter endt utenlandsopphold:

Nytteverdi for karriereløpet (maks 200 ord)


Redegjørelse for hvordan pliktarbeid skal ivaretas (maks 200 ord)




BUDSJETT FOR UTENLANDSOPPHOLD 
Etablerings- og merutgifter totalt (NOK)**

Utgifter til studieavgift totalt (NOK)

Reiseutgifter (billigste reisemåte) totalt (NOK)

Totalt NOK

Har du allerede mottatt annen støtte (kilde og beløp)? Skal du søke andre kilder (kilde, beløp)?


Hva skal fakultetets midler brukes til? Husk at dobbeltfinansiering av samme aktiviteter/poster ikke er tillatt.


Er du ansatt på et eksternfinansiert prosjekt (kilde, navn til prosjektleder, varighet)?


**Etter satsene omtalt på nettsiden.


VEDLEGGSOVERSIKT
For søknad om utenlandsopphold
prosjektbeskrivelse (maksimum 2 sider inkludert referanseliste; A4 med 2 cm marginer, enkel linjeavstand, Times New Roman skriftstørrelse 11 pt for hovedtekst og skriftstørrelse 9 pt for referanser og bildetekst).
	CV for søker (maksimum 2 sider; se for øvrig kriteriene for prosjektbeskrivelse)

anbefalingsbrev fra institutt/senter/prosjektleder 
invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet 



AVSLUTNINGSRAPPORT 
Det skal leveres en kort sluttrapport senest innen en måned etter utenlandsoppholdets slutt etter fastlagt mal. Rapporten sendes via e-post til Anne.Kristin.Aanstad@uib.no. Rapportene skal godkjennes av FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) og godkjent rapport er en forutsetning for innvilgelse av fremtidige midler.
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