Diarienummer
VT-2018-0032

Utlysning av stipendium från Stiftelsen Petersohns Minne (Erik),
SCI-skolan för läsåret 2018 (diarienummer VT-2018-0032).
Disponibelt belopp 184 800 kr
Årets ansökningsperiod är mellan 1 oktober – 22 oktober 2018
Stipendierna är avsedda som stöd till grundforskning inom det aero-och hydrodynamiska området.
Detta innefattar även kortare forskningsvistelse, deltagande i konferenser, symposier och kurser.
Stipendiet delas i första hand ut som resestipendier till doktorander och postdoktorer samt
forskarassistenter alternativt biträdande lektorer inom det aero- och hydrodynamiska området.
-

Resestipendier betalas ut till stipendiatens skola/-avdelning. Det är inte möjligt att få ett
resestipendium utbetalt till sitt eget bankkonto.

-

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av ändamålet för stipendiet, en budget med
tillhörande bilagor samt ett CV. Om det även finns en bekräftelse på en presentation så ska
den bifogas. Alla bilagor ska ha den sökandes namn uppe i det högra hörnet.

-

Fyll i budgetformuläret och spara ner tillsammans med bilagor innan du börjar fylla i din
ansökan. Bifoga underlag som visar hur du har räknat ut dina kostnader (kan vara utskrifter
från skärmen el dyl). Budgeten ska baseras på förväntade, verkliga resekostnader. Övriga
kostnader måste specificeras och motiveras.
Länk till budgetformuläret: www.kth.se/student/studentliv/stipendier/budget

-

Observera att alla resor måste bokas enligt KTH:s riktlinjer för resor.

-

Observera att stipendiebeloppet inte kan användas till traktamente.

-

Ansökan bör ha inlämnats i god tid före avresa (beräkna en handläggningstid av din ansökan
på 2-3 månader). Ansökan kan inte göras retroaktivt.

-

Doktorander måste bifoga ett rekommendationsbrev från sin huvudhandledare.

-

Beviljat stipendium får bara användas till resan/konferensen beslutad om. Ändring av resmål
beviljas endast i undantagsfall, då orsaken till ändringen ligger utanför sökandes kontroll.
Ansökan om ändring av resa kan göras upp till ett år efter ursprungligt beslutsdatum. Här
gäller som vanligt att resa inte kan beslutas om retroaktivt. Ansökan om ändring av resa får
endast göras en gång. Länk till ansökan om ändring
www.kth.se/student/studentliv/stipendier/ansokan-om-andring-av-resa

-

Mottagare av stipendium måste lämna en kortfattad reserapport senast en månad efter
avslutad resa via länken www.kth.se/student/studentliv/stipendier/reserapport Om
reserapport inte har inkommit en månad efter avslutad resa så måste stipendiet återbetalas.

-

Vid inställd resa eller om stipendiet inte har använts till beviljad resa, så måste det återbetalas
utan dröjsmål. Kontakta stipendier@kth.se för information om hur återbetalning ska ske.
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Samtliga sökande får skriftligt besked om resultatet via e-post.
Länk till ansökan finns här: https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/stipendiefonder1.5279
Upplysningar: Lisa Källström, Skolan för teknikvetenskap,
e-post elikal@kth.se. Vänligen uppge alltid diarienummer vid all kommunikation.

Sändlista:
KTH-webben, Aktuella stipendieutlysningar
Alla skolorna
KTH Farkost och flyg
KTH Mekanik
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