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2021

Fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap

Stipendieansökan 2021
Olof Claessons fond

Stipendieansökan 2021 för Olof Claessons fond
Gör så här:
Fyll i blanketten elektroniskt, skriv ut den, underteckna och skanna in den. Ladda
sedan upp den via ansökningsknappen för stipendiet på VH-kansliets sida för
stipendier.
Stipendium/resebidrag betalas ut till den sökande.
Forskningsmedel betalas ut till aktuell institution.
Rutan nedan (sida 1) fylls i oavsett om du söker för stipendium/resebidrag eller
forskningsmedel.
☐ Jag ansöker om stipendium/resebidrag
☐ Jag ansöker om forskningsmedel (får endast avse kompletterande
forskningsaktivitet till forskningsprojekt som redan pågår, exempelvis en extra
aktivitet, eller till separat mindre projekt såsom en förstudie eller pilotprojekt)
Sökandes
namn:
Institution:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Hemadress:

Sökt belopp:

Postadress: Box 7084, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

tel: +46 (0)18-67 10 00
kristina.jungnelius@slu.se

Blankett stipendieansökan för doktorand eller yngre forskare

Ansökan om stipendium/resebidrag
Syfte med resan
Datum för
resan/kongressen

Kostnad
Resa (specificera
färdsätt, avrese- och
destinationsort,
kostnad)

Summa
Inrikes resa i Sverige:
Inrikes resa i besökslandet:
Resa mellan länder/internationell
resa:

Inkvartering (antal
nätter och
dygnskostnad)

Kongressavgift/
motsvarande
(i förekommande fall)

Traktamente (antal
och dygnskostnad)

Totalt sökt belopp

Bilaga 1 (obligatorisk):
Motivering till resan (max 4 500 tecken inklusive blanksteg) samt CV. Ska
innehålla uppgift om forskarutbildningsstatus om den sökande är
forskarstuderande samt uppgift om egen medverkan relaterat till resans syfte
(t.ex. egen forskningspresentation vid kongress), samt övrigt som den sökande
önskar åberopa.

Bilaga 2 (obligatorisk):
Yttrande om ansökan från huvudhandledare då den sökande är
forskarstuderande och från prefekt för övriga sökande.

Inga ytterligare bilagor får lämnas!
Datum:

Sökandes underskrift:
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Blankett stipendieansökan för doktorand eller yngre forskare

Ansökan om forskningsmedel
Ansökan avser:
☐ komplettering till pågående forskningsprojekt
☐ separat mindre forskningsprojekt/pilotprojekt

Komplettering
Projekttitel och
huvudfinansiär
(huvudprojekt)
Projekttitel
(komplettering)

Separat projekt
Projekttitel

Sammanfattning av forskningsprojektet (max 1200 tecken inklusive blanksteg)
Om ansökan avser komplettering till pågående projekt beskriv även kort det pågående projektet
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Blankett stipendieansökan för doktorand eller yngre forskare

Medel för forskningskomplettering eller mindre
separata projekt ansökan avser har även sökts
från (ange om medel är beviljade):

Årtal

Belopp

Summa

Kostnadsspecifikation

Totalt sökt belopp i Olof Claessons fond:

Bilaga 1 (obligatorisk):
Projektplan (max 7 000 tecken inklusive blanksteg). Ska innehålla bakgrund,
syfte (för separata projekt även hypotes), material och metoder, genomförande,
relevans, referenslista.

Bilaga 2 (obligatorisk):
Curriculum vitae

Inga ytterligare bilagor får lämnas!
Datum:

Sökandes underskrift:

Prefekten har godkänt denna ansökan om forskningsmedel
Datum:

Prefektens underskrift:

Namnförtydligande:
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