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UiB - Sentralt

UiB – University of Washington (Seattle, USA) – Memorial University of 
Newfoundland (St. John´s, Canada) gjesteforskerprogrammet
Hvem kan søke?

• Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og stipendiater på alle fag.

Hva kan man søke?

• Fly t/r Bergen-vertsuniversitet og utgifter til visum.

Hvor søker man?

• UiB gjesteforskerprogram komité v/Forskningsadministrativ avdeling.

Søknadsfrist:

• 1. desember hvert år.

Mer info: http://www.uib.no/forskning/74936/utvekslingsprogram-med-university-washington-og-
memorial-university-newfoundland

http://www.uib.no/forskning/74936/utvekslingsprogram-med-university-washington-og-memorial-university-newfoundland


Peder Sather Center for Advanced Studies –
University of Berkeley
Peder Sather Grant Program
Hvem kan søke?

• Vitenskapelig ansatte og postdoktorer på alle fag.

Hva kan man søke?

• Prosjektmidler til samarbeid med Berkeley partner (innbefatter forskningsopphold på Berkeley). 

Hvor søker man?

• Online søknad til Peder Sather Center at the UC Berkeley.

Søknadsfrist:

• 15 mars 2018.

Mer info: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/


Worldwide Universities Network (WUN)

Research Mobility Program
Hvem kan søke?

• Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og stipendiater på alle fag.

Hva kan man søke?

• Reiseutgifter t/r Bergen-vertsuniversitet og boligutgifter ved vertsuniversitet. 

Hvor søker man?

• Forskningsadministrativ avdeling.

Søknadsfrist:

• Ingen.

MERK:

• Kun mulig å søke støtte til forskningsopphold på et WUN universitet. For USA og Canada gjelder det:
University of Rochester, University of Massachusetts-Amherst (USA) og University of Alberta (Canada)

• Støtte avhengig av at midler er gjort tilgjengelig på Forskningsadministrativ avdelings årlige budsjett.  



L. Meltzers Høyskolefond

Hvem kan søke?

• Vitenskapelig ansatte på alle fag (kan søke om støtte til forskningstermin eller vitenskapelig reise).

• Studenter og stipendiater (kan søke om prosjektstipend)

Hva kan man søke?

• Støtte til forskningstermin. Minimum 3 mnd – maksimum 2 år. Maks tildelingsbeløp NOK 150.000,-.

• Støtte til vitenskapelig reise. Maks tildelingsbeløp NOK 50.000,-.

• Prosjektstipend. Maks beløp NOK 75.000,- (kan dekke reisekostnad og oppholdsutgifter utenlands).

Hvor søker man?

• Online søknad til Meltzerfondet. Kontakt Kristin Hansen, Forskningsadministrativ avdeling

Søknadsfrist:

• 1 desember hvert år.

Mer info: https://meltzerfondet.w.uib.no/

https://meltzerfondet.w.uib.no/


UiB – Det medisinske fakultet

Utenlandsopphold for ansatte
Hvem kan søke?

• Fast vitenskapelig ansatte, postdoktorer og stipendiater finansiert av UiB/Det medisinske fakultet

Hva kan man søke om?

• Vitenskapelig ansatt: 17.000 kr pr mnd (enslig)/32.000 kr (familie) – forskningsopphold 6-12 mnd
– søknadsfrist 1 oktober

• Postdoktor: 17.000 kr pr mnd (enslig)/32.000 kr (familie) – forskningsopphold 3-12 mnd –
søknadsfrist 1 mars og 1 oktober

• Stipendiat: Inntil 25.000 kr totalt – forskningsopphold 1-6 mnd – søknadsfrist 1 mars og 1 oktober

Hvor søker man? Søknadsskjema lastes ned og sendes til Det medisinske fakultet.

Mer info: http://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-med

http://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-med


UiB – Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet
Forskningstermin
Hvem kan søke?

• Fast vitenskapelig ansatte i minst 50% stilling som professor eller førsteamanuensis.

Hva kan man søke om?

• Reise: For tilsatt, partner og barn under 18 år – min 3 mnd sammenhengende opphold.

• Opphold: Kan søkes om støtte for tilsatt, partner og inntil 2 barn under 18 år. Differensierte 
satser, og krav om 3-6 mnd utenlandsopphold. Kan også gis fast månedlig for utenlandsopphold 
over 6 mnd. Merk differensierte satser for støtte til utenlandsopphold i høykost- og lavkostland.

Hvor søker man? Søkeren sender søknad til sitt institutt – frist 1. oktober. Institutt sender mottatte 
søknader om forskningstermin i prioritert rekkefølge til fakultetet – frist 1. juni.

Mer info: http://www.uib.no/matnat/55327/forskningstermin

http://www.uib.no/matnat/55327/forskningstermin


UiB – Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon.
Hvem kan søke?

• Postdoktorer og stipendiater finansiert av UiB/Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hva kan man søke om?

• Reiseutgifter og merutgifter med opphold utenfor hjemsted etter faste satser 10.000 kr pr mnd. 
Kan også gis tilskudd til opphold for medfølgende familie 10.000 kr pr mnd. Kostnader med 
transport lokalt og evt besøksgebyr til vertsinstitusjon.

Hvor søker man?

• Søknad fylles ut elektronisk og sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Søknadsfrist:

• 15 september (hvis ufordelte midler igjen, ekstra søknadsfrist 15 mars)

Mer info: http://www.uib.no/svf/39768/støtte-til-utenlandsopphold-ved-forskningsinstitusjon

http://www.uib.no/svf/39768/støtte-til-utenlandsopphold-ved-forskningsinstitusjon


UiB – Det psykologiske fakultet

Mobilitetsmidler.
Hvem kan søke?

• Postdoktorer og stipendiater finansiert av UiB/Det psykologiske fakultet.

Hva kan man søke om?

• Reiseutgifter og etablerings- og merutgifter med opphold utenfor hjemsted etter faste satser 17.000 kr 
pr mnd (enslig)/ 32.000 kr pr mnd (familie). Eventuelt også studieavgift/besøksgebyr ved 
vertsinstitusjon.

Hvor søker man?

• Søknadsskjema lastes ned og sendes som ett pdf-fokument på e-post til Det pykologiske fakultet.

Søknadsfrist:

• 1 februar (hvis ufordelte midler igjen, kan søknader sendes fortløpende gjennom året)

Mer info: http://www.uib.no/psyfa/107940/mobilitetsmidler#hvordan-s-ker-du-

http://www.uib.no/psyfa/107940/mobilitetsmidler#hvordan-s-ker-du-


UiB – Øvrige fakulteter

Det juridiske fakultet
• Fast vitenskapelig ansatte i minst 50% stilling som professor eller førsteamanuensis kan søke om 

forskningstermin. Er imidlertid ikke avsatt midler ved fakultetet for støtte til reise eller dekking av 
merutgifter med utenlandsopphold. Avsatt annum må i tilfelle benyttes.

• Mer info på fakultetets lukkede nettside https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Forskningstermin

Det humanistiske fakultet
• Fast vitenskapelig ansatte i minst 50% stilling som professor eller førsteamanuensis kan søke om 

forskningstermin. Er imidlertid ikke avsatt midler ved fakultetet for støtte til reise eller dekking av 
merutgifter med utenlandsopphold. Avsatt annum må i tilfelle benyttes.

Fakultet for kunst, musikk og design
Fast vitenskapelig ansatte i minst 50% stilling som professor eller førsteamanuensis kan søke om 
forskningstermin. Er imidlertid ikke avsatt midler ved fakultetet for støtte til reise eller dekking av 
merutgifter med utenlandsopphold. Avsatt annum må i tilfelle benyttes.

https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Forskningstermin


Utreisende mobilitet



Praktisk hjelp

• Nettsider: 
• Norsk:  http://www.uib.no/ut
• Engelsk: http://www.uib.no/en/out

• Utreiseseminar: 2 ganger i året.
• Skjema til norske myndigheter
• Reise med familie
• Frister for søknad om støtte

http://www.uib.no/ut


• Besvare spørsmål om visum, skatt, folketrygd, reise
med familie.
• Telefon, epost, oppmøte

• Informere om muligheter for utreisestøtte.


