Ansökningsdatum:

Ansökan om
fältstudiestipendium

Land för fältstudium:

Sökande lärosäte:
Teologiska högskolan Stockholm
Kontaktperson:
Bjørg Farstad
Adress:
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma

Handläggningsnr
(THS):

Telefon: 08-564 357 20
Fax: 08-564 357 06
E-post: bjorg.farstad@ths.se

Sökande students namn:

Telefon:

Adress:

E-post:

Universitet/institution:

Födelseår/personnummer:

Teologiska högskolan, Mänskliga rättigheter
Handledares namn:

Telefon:

Universitet/institution:
Teologiska högskolan Stockholm
Adress:
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
Arbetstitel på planerad uppsats:

E-post:

Kort sammanfattning av planerat fältstudium:

Tidplan och preliminära datum för vistelsen i fält:
Övriga kommentarer:

Sökande är införstådd med att Internationella Programkontorets riktlinjer för Minor Field Studies
(MFS) ska följas, och att stipendiet ska resultera i en uppsats som av ansvarig handläggare på THS
läggs ut på MFS-portalen www.mfs.nu
Ort och datum

Ort och datum

Namn (student)

Namn och titel (sökande organisation)
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Bilaga 1
Ansökan om fältstudiestipendium

Budget
Sammanfattande budget (SEK) fältstudie

SEK

Växelkurs/kommentarer

Resor internationellt
Resor i fältstudieland
Visum
Försäkring

---

THS ansvarar för denna kostnad
under 8-9 veckor*

Vaccination/medicin
Levnadsomkostnader (boende och mat)
Tolk
Resa förberedelsekurs
Utrustning
Tryckning av uppsats

Summa:
* Vid längre vistelse måste studenten själv svara för tilläggsförsäkring.
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Ansökan om fältstudiestipendium

Bilaga 2 Beskrivning av din MFS.
A) Om innehållet
1. Beskriv vad du avser att genomföra under din studie samt vilken metodik du kommer att använda.
(Max 1.000 tecken)
2. Förklara på vilket sätt frågan du behandlar i din studie är betydelse för utvecklingsländernas
ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. (Max 1.000 tecken)
3. Beskriv på vilket sätt den tänkta studien knyter an till dina övriga studier. (Max 500 tecken)
4. På vilket sätt skulle ditt arbete kunna stärka THS internationella profil? (Max 500 tecken)
5. På vilket sätt skulle ditt arbete öka THS möjlighet att etablera och stärka internationella
kontakter? (Max 500 tecken)

B) Praktikaliteter
1. Ange preliminärt datum för förberedelsekurs.
2. Ange en lokal kontaktperson som är villig att stödja ditt arbete.
3. Hur tänker du ordna boendet på plats?

Här hittar du information. http://studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studiesmfs/
Om du efter att ha läst på dessa sidor har frågor – vänd dig till Bjørg Farstad på THS bjorg.farstad
@ths.se, inte programkontoret.
OBS. Anmälan sker till Bjørg Farstad, bjorg.farstad @ths.se

Rev 2017-06-19 ST

