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Det psykologiske fakultet

Studentstipend - masterstudentar
Søknadsfrist: 20. mars / 20. november

Søknadsskjema sendast til: 
post@psyfa.uib.no

Prosjekttittel




Søkjar
Prosjektleiar
Namn


Forskingsgruppe


Adresse


Postnr. og -stad


Telefon


e-post




Har søker (student) tidligere fått tildelt studentstipend?		 ja	 nei

Hvis ja, i hvilke semestre fikk søker (student) tildelt studentstipend? (V/20xx; H/20xx)

Søker studenten i år om en forlengelse av et tidligere studentstipendprosjekt?	 ja	 nei

Skal studenten søke andre kilder enn fakultetets studentstipend?		 ja	 nei
(Fakultetet åpner ikkje opp for dobbeltfinansiering av studentstipendperioden, dvs. at når en student søker to kilder samtidig, og får bevilgning fra begge to, må han/hun velge en av finansieringskildene.)


Prosjektet sitt hovudmål og delmål (maks 100 ord)









Prosjektsamandrag (maks 200 ord)













Milepælar – framdriftsplan i prosjektet*
Prosjektperiode – frå dato:
Til dato:
Månad:

Månad:

































































*Det gjøres oppmerksom på at student og veileder er ansvarlig for å lage en realistisk fremdriftsplan der det også tas hensyn til studentens progresjon i studiet. Ett-semester-stipend må ha en varighet på minst 5 måneder, stipend som strekker seg over to semestre blir tildelt i 11-12 måneder. Studenter som får tildelt 100% studentstipend kan søke om permisjon fra studiet i ett eller to semestre, avhengig av prosjektets/stipendets lengde. Studenter som har fått tildelt studentstipend har samme frist for å levere masteroppgaven som øvrige studenter i det aktuelle semesteret av masterprogrammet.


Person som det vert søkt stipend for
Namn
Fødselsnummer
Type stipend
Periode
Stillingsprosent






For de som søker om 100% studentstipend:

Vil studenten ta permisjon i det semesteret/de semestrene 
det søkes 100% studentstipend?					 ja		 nei

Hvis svaret er «nei»: Planlegger studenten å fortsette med
masterstudiene/masteroppgaven ved siden av studentstipendet? 	 ja		 nei



Studenten sin progresjon i studiet (kva semester der prosjektet skal gjennomføres)




Evt. tidlegare formidling frå prosjektet





Planlagt formidling frå prosjektet




Aktive samarbeidspartnarar





Vedleggsoversikt ny søknad
Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider, inkludert referanser)
CV student (inkludert karakterutskrift)
CV veileder
	Anbefaling fra veileder
	Evt. annet

Vedleggsoversikt forlengelse av et tidligere prosjekt
	Fremdriftsrapport

Anbefaling fra veileder
	Evt. annet



Underskrifter


Prosjektleiar
Person som det vert søkt stipend for

Institutt/senterleder



