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Utlysing: Stipend til utanlandsopphald i samband med forskingstermin, budsjettåret 2014.  
 
Vitskapleg tilsette som har fått innvilga forskingstermin, kan søkja om stipend til forskingsopphald utanlands. 
Denne utlysinga gjeld tilsette i forskingstermin som planlegg utanlandsopphald i det akademiske året 2014/2015. 
Endeleg sum til utanlandsstipend vil bli fastsett av universitetsstyret i desember, når budsjettet for 2014 blir 
vedtatt.  
 
Retningslinjene for utanlandsstipend i samband med forskingstermin blei vedtatt av Forskingsnemnda i 2008 og 
følgjer vedlagt (vedlegg 1). Retningslinjene omtalar føremålet med ordninga, kva ein kan søkja om, og krav til 
søknadene.  
 
Utgifter til utanlandsopphald er rekna ut frå satsane som NFR bruker. Satsane er nå 14 000 kr per månad for 
einslege og 28 000 kr per månad for familiar. Reiseutgifter blir dekka etter gitte satsar: 2 000 kr (Norden), 5 000 
kr (Europa), 10 000 kr (USA) eller 15 000 kr (land utanfor Europa og USA) per t/r-reise. Ved prioritering av 
søknader blir visse kriterium, vedtatt av Forskingsnemnda, lagt til grunn. Kriteria er lista nedanfor.  
 
Søknadsfrist er 16. september 2013. Send: 

• Ferdig utfylt søknadsskjema (vedlegg 2, eige dokument)  
• Stadfesting frå instituttet om at forskingstermin er innvilga 
• Publikasjonsliste (siste 5 år),  
• Invitasjon frå vertinstitusjon som stadfestar samarbeid og tidsrom for forskingsopphaldet 
• Kopi av søknader til andre finansieringskjelder (utan vedlegg)  

 
til Forskingsavdelinga ved Barbara Eriksen via ePhorte (sak 2013/1167) eller e-post barbara.eriksen@umb.no  
 
Forskingsnemnda har i FoN-sak 25/2011 tilrådd at følgjande kriterium blir lagt til grunn ved prioritering av 
søknader om utanlandsstipend i samband med forskingstermin: 
 

i. Dersom det finst alternative kjelder til finansiering av utanlandsopphald, skal det vera søkt om 
midlar der. Dei alternative finansieringskjeldene skal vera lista i utlysinga av utanlandsstipenda*. 
Dersom ein søkjar får tilslag på søknad om midlar til reise og opphald frå andre kjelder enn UMB, 
blir stipendet frå UMB avkorta.  

ii. Søkjarar med høg publikasjonsaktivitet (definert som publikasjonspoeng og tal poenggivande 
publikasjonar, vekta 50/50) dei siste fem åra blir prioriterte for tildeling av utanlandsstipend. 
Kunstnarisk utviklingsarbeid skal vera likestilt med publikasjonsaktivitet. Søkjarar som har hatt 
tunge verv ved instituttet eller ved UMB i perioden før forskingstermin, blir prioriterte på linje med 
søkjarar med høg publikasjonsaktivitet.  

iii. Ved elles like vilkår blir forskarar som søker om utanlandsstipend ved forskingstermin for første 
gong prioriterte for tildeling.  

iv. Ved elles like vilkår blir kvinnelege førsteamanuensar blir prioriterte for tildeling av utanlandsstipend 
ved forskingstermin.  

 
*Vedr. i.: Noen alternative finansieringskjelder: 
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• Forskingsrådets stipendbase for mobilitet: www.stipendbasen.no. (Omfattar dei fleste kjelder, heile 
verda) 

• Nord-Amerika: 
o Fullbright (USA): http://www.fulbright.no/ 
o Norge-Amerika Foreningen: http://www.noram.no/page.aspx?id=230 
o Leiv Eriksson mobilitetsprogram (IS-Bilat):  

• Europa: 
EØS-finansiering: http://eeagrants.org/What-we-do 

• Frankrike: 
o Fransk-norsk vitskapelig samarbeid: http://www.france.no/no/vitenskap 

• Norden:  
o Nordforsk – finansiering av nordisk forskingssamarbeid: 

http://www.nordforsk.org/no/programs 
 

• En del andre mulige finansieringskjelder finnes her: 
http://www.umb.no/forskningsavd/artikkel/finansieringsmuligheter-og-utlysninger 

 
Søkjarar som ikkje finn relevante alternative finansieringskjelder må ta kontakt med Forskingsavdelinga, som då 
undersøker alternativ finansiering nærmare.  
 
Søkjarar som får utanlandsstipend, må levera rapport og oppgjersskjema når utanlandsopphaldet er over. Me 
orienterer nærare om dette når søknadshandsaminga er ferdig.  
 
Med helsing 
 
 
Ragnhild Solheim         Ågot Aakra 
Forskingsdirektør         Seniorrådgivar 
 
 
2 vedlegg: 

1. Retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin 
2. Søknadsskjema (eige dokument) 
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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. 


