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Ledigkungörelse ur Balticdonationen – Internationella stipen-
dium för studerande inom humaniora, vårterminen 2013

Ur Balticdonationen har avsatts medel för internationalisering av utbildningar inom humaniora under 
2009 fram till 2014. För 2013 är sammanlagt 90 000 kronor reserverade för internationella studeran-
deaktiviteter. 

Utlysning
Stipendium om 15 000 kan under 2013 sökas av studenter för internationella studerandeaktiviteter på 
grund- och avancerad nivå inom humanistiska huvudområden och programutbildningar. Exempel på sök-
bara aktiviteter är studie- och arkivbesök, fältarbete samt materialinsamling för självständiga arbeten. 

För perioden januari – juni 2013 har tre (3) stipendier om vardera 15 000 kronor avsatts för studen-
ters internationalisering inom humaniora. Ytterligare tre (3) kommer utlysas i maj 2013 för perioden 
september – december 2013.

Ansökan
Ansökan görs på blankett på www.humfak.umu.se/student. Av ansökan ska framgå:

• den sökandes namn, kontaktuppgifter och e-postadress,
• kurs och moment inom vilken aktiviteten planeras,
• program (i förekommande fall),
• period som stipendiet skall utnyttjas,
• andra bidrag/stipendium söks även från (i förekommande fall),
•	 en	redogörelse	för	hur	stipendiet	ska	användas.	I	beskrivningen	ska	finnas	en	reseplanering	(be-

söksmål, kontakter m.m) och en redogörelse för på vilket vis utlandsvistelsen gynnar det egna 
lärandet inom huvudområdet/ämnet/programmet.

• ett intyg från studierektor, handledare eller programföreståndare vid berörd institution. 

Ansökan, ifylld blankett, ställs till Registrator, Umeå universitet och sänds via e-post till: medel@
diarie.umu.se senast onsdag den 16 januari 2013. Ange dnr 223-2625-12 i ansökan samt i subject/äm-
nesrad. Underskrivna intyg från studierektor, handledare eller programföreståndare ska skickas direkt 
till utbildningsledare Erik Lindenius, Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Intygen 
ska vara utbildningsledaren tillhanda senast fredag den 18 januari.

Beredning och beslut
Ansökningarna kommer att beredas av en grupp bestående av prodekan, utbildningsledare och stu-
dentrepresentant. Stipendieansökningar som rör kandidat- och magisteruppsatser/arbeten kommer 
att premieras i första hand. Medlen faller ut förutsatt att reserverade resurser erhålles för 2013.
Besked till sökande lämnas i slutet av januari 2013. 

Redovisning av beviljade medel
Studenter som erhåller stipendium är skyldiga att senast 2 september 2013 lämna en kort redovisning 
och rapport för aktiviteten till humanistiska fakulteten. Av rapporten ska framgå hur medlen använts 
samt på vilket sätt den internationella aktiviteten gynnat lärandet inom huvudområdet/programmet 
på annat sätt än vad som kan åstadkommas lokalt.


