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Bilagor som ska bifogas din ansökan 

Samtliga bilagor ska vara på engelska förutom PUT-dokument och Intyg från din handledare vid 

Umeå universitet som kan vara på svenska eller engelska. Du måste också skicka in 

ansökningsformuläret. 

 

1. Projektbeskrivning på engelska 
Detta är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan. Projektbeskrivningen får 

omfatta max fem A4-sidor och ska innehålla: 

• Bakgrund, teori, syfte, metod. 

• Reflektion över ditt val av ämne och ämnets koppling till Agenda 2030, 

utvecklingsproblematiken samt hur studien kan vara till nytta för värdlandet. 

• Tidplan som inkluderar förarbete.  

• Genomförande på plats och förväntat resultat. 

• Alternativ plan och upplägg (vad händer om din ursprungliga plan behöver 

ändras?) 

• Källhänvisning (behöver inte räknas in i de fem A4-sidorna) 

2. En preliminär budget över vilka kostnader stipendiet kan täcka, som 
t.ex. 

• Resa till värdlandet, tur och retur, enligt billigaste alternativet. 

• Vaccinationer och eventuell hälsoundersökning. 

• Eventuella nödvändiga resor inom landet eller regionen. 

• Eventuella kostnader för utrustning.  

• Tryckkostnader för uppsatsen (max 10 exemplar) 

• Del av levnadsomkostnader (50 % av utlandstraktamentet). På Skatteverkets 

hemsida finns tabeller över utlandstraktamenten fastställda 2021, 

www.skatteverket.se 

   

3. Intyg 
• Intyg från din handledare vid Umeå universitet. Se nedladdningsbart intyg ”Intyg 

från handledare vid Umeå universitet”. 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/traktamente/utlandstraktamente.4.2b543913a42158acf800016035.html
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• Dokument från kontaktperson i fält (t.ex. utskriven e-postkonversation, fax, 

formell inbjudan). Det ska också framgå vad kontaktpersonen kan hjälpa till med 

samt om kontaktpersonen tillhör en organisation/institution och i så fall vilken. 

• Passkopia eller personbevis där ditt medborgarskap framgår. 

• Registreringsintyg från Ladok (universitetets system för uppgifter om 

studerande). 

4. CV 
 

5. PUT-dokument (enbart för dig som inte har svenskt 
medborgarskap) 

 

Intyg om permanent uppehållstillstånd. 

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Intyg från Skatteverket som 
styrker att du varit folkbokförd i Sverige i 12 månader. 

6. Personligt brev 1–2 A4-sidor  
 

Personligt brev där du beskriver dig själv och varför du vill göra en Minor Field Studies. 

Beskriv till exempel din personliga lämplighet, din motivation, dina förutsättningar att klara 

av att göra en fältstudie i det valda landet, tidigare erfarenheter och kontakter med låg- och 

medelinkomstländer. Ange vad du vill uppnå på ett personligt plan med hänsyn till den fråga 

du ska studera. 
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