Utlysning av utenlandsstipend - 2018
Formål
Stipendet er på 250.000 kr for 3 måneder og tildeles med det formål å bygge nettverk ved utenlandske
institusjoner som kan danne grunnlag for senere NFR- og Horisont 2020-søknader, og andre internasjonale
utlysninger. Det er midler til 4 stipend i 2018.

Søknadsprosess
•

Det er løpende søknadsfrist og det anbefales derfor at man fremmer søknad tidlig på året dersom man vet at et
utenlandsopphold vil kunne realiseres i løpet av kalenderåret. Søknader behandles av forskningsenheten, i
samråd med prorektor.

•

Søknader sendes til Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no, sammen en bekreftelse fra dekan på at søkeren vil få
anledning til å gjennomføre utenlandsoppholdet.
Dersom en må prioritere søknadene vil en velge de som på best oppfyller formålet med utenlandsoppholdet
(nettverksbygging og søknadssamarbeid).

•

Føringer
For avdelingen
•

Søkeren må ha etablert solid kontakt med et fagmiljø ved en utenlandsk institusjon. Fagmiljøet må være
relevant for søkerens forskningsarbeid og ha en tilstrekkelig faglig standard til å være en aktuell partner i
fremtidige NFR- og Horisont 2020-søknader. Det forutsettes at søkeren vil kunne få en tilknytning til
vertsinstitusjonen som «visiting scholar», «visiting fellow» eller liknende, med rett til tilgang på den lokale
infrastrukturen (kontorplass, nett, bibliotek, etc.).

•

Avdelingen står fritt til å bestemme hvordan midlene skal brukes (f.eks. til frikjøp), men det forutsettes at den
som tildeles stipendet kan bruke inntil halvparten av stipendet til dokumenterte ekstrautgifter i forbindelse
med utenlandsoppholdet, iht. NFRs satser i 2018 for utenlandsstipend: Kr 17 000 (enslig)/ 32 000 (familie)
per måned. I tillegg skal søkerens andel av stipendet dekke reiseutgifter til/fra oppholdsstedet og evt. til
faglige møter og konferanser.

For stipendiaten
•

•
•

Oppholdet må være av en varighet på minimum tre måneder og søkeren må forplikte seg til å oppholde seg
ved den utenlandske institusjonen i stipendperioden, med unntak for kortere reiser for å delta i konferanser
etc.
Stipendiaten kan ikke ha annet lønnet arbeid i stipendperioden enn sin stilling ved Høgskolen i Østfold.
Stipendiaten skal levere inn en rapport innen to måneder etter at stipendperioden er avsluttet. Det forventes
samtidig at stipendiaten gjennomfører intervju med høgskolens kommunikasjonsenhet for å formidle faglig
utbytte av utenlandsopphold til øvrige ansatte. Utbetaling av stipendsummen skjer etterskuddsvis og
forutsetter at bestillingen til stipendiaten i dette punkt er mottatt og godkjent av forskningsenheten i samråd
med prorektor.

Søknaden skal inneholde
•
•
•
•

•

En rimelig detaljert beskrivelse av det forskningsarbeidet som skal utføres i stipendperioden.
En beskrivelse av det fagmiljøet man ønsker tilknytning til.
En redegjørelse for hva det aktuelle fagmiljøet vil kunne bidra med når det gjelder
forskningsarbeidet som skal utføres under oppholdet.
En redegjørelse for hvordan dette fagmiljøet vil kunne styrke fremtidig forskningssamarbeid, herunder
som partner i en fremtidig eller pågående NFR-/Horisont 2020-søknad. En slik redegjørelse må knyttes til
aktuelle NFR-/Horisont 2020-programmer.
En invitasjon fra vertsinstitusjonen, inkludert en bekreftelse på at søkeren vil kunne få en tilknytning til
institusjonen som «visiting scholar», «visiting fellow» eller liknende, med rett til tilgang på den lokale
infrastrukturen (kontorplass, nett, bibliotek, etc.).
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