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Retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin 
Vedtatt av Forskningsnemnda i mai-juni 2008 
 

Formål med stipendordningen 
Utenlandsstipendene skal gjøre det mulig for vitenskapelig ansatte med forskningstermin å oppholde seg i et 
utenlandsk forskningsmiljø i en lengre periode enn det som er mulig å gjennomføre når den ansatte ikke har 
forskningstermin. Utenlandsoppholdet skal gi den vitenskapelig ansatte en faglig kompetanseheving (faglig 
oppdatering, faglig utvikling, faglig omstilling, inspirasjon, ny innsikt, ny metodikk, utvikling av nettverk 
med mer) og bidra til at UMB er en aktiv deltaker i internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonalt 
pedagogisk utviklingsarbeid. 
 
Utlysning 
Midler til utenlandsstipend i forbindelse med forskningstermin lyses ut årlig med en søknadsfrist den 15. 
september.  
 
Rammer for søknad om utenlandsstipend 
Stipendene gis normalt til opphold som er av 3-12 måneders varighet. Ansatte som har barn1 kan få støtte 
til kortere opphold, men likevel slik at oppholdene er på til sammen minimum en måned ved samme 
vertsinstitusjon. Behovet for en slik løsning må begrunnes i søknaden. En ansatt kan søke om stipend til 
opphold ved mer enn en vertsinstitusjon (maksimalt tre). Oppholdene ved hver enkelt institusjon må da 
oppfylle kravene til varighet som er beskrevet over. 
 
Det kan kun søkes om dekning av opphold og reise. Utgifter til opphold beregnes etter faste satser som 
tilsvarer de satsene2 Forskningsrådet opererer med i sine ordninger for utenlandsstipend. Utgifter til reise 
dekkes av faste satser som fastsettes av forskningsavdelingen. Det kan ikke i tillegg søkes om driftsmidler 
(laboratorieutgifter, reiser til konferanser, feltarbeid og lignende).  
 
Det gis støtte til én tur/retur-reise (for hvert oppholdssted) for den ansatte og for familiemedlemmer som 
skal oppholde seg sammen med stipendmottakeren i minst en måned. 
 
Ansatte som har barn, og som velger å reise uten barn, kan få støtte til mer enn en tur/retur-reise til samme 
sted. Hver uteperiode må da være på minst to uker. Antallet slike ekstra tur/retur-reiser i løpet av 
forskningsterminen er begrenset til tre. Behovet for ekstra tur/retur-reiser må begrunnes i søknaden. 
 
Krav til hva søknaden må inneholde 

 Et mål for oppholdet og en plan for arbeidet som skal gjennomføres 

 Beskrivelse av forventet utbytte 

 Budsjett og finansiering 

 Formell invitasjon fra vertsinstitusjonen som bekrefter planlagt opphold og samarbeid 

 Søkerens publikasjonsliste for de siste 5 årene 

                                                      
1 18 år eller yngre ved avslutningen av utenlandsoppholdet 
2
 Det er ulike satser for ansatte som reiser alene og ansatte som reiser med familie. Som familie regnes ektefelle eller samboer og barn 

under 18 år. 


