SINTEF STIPENDET
Formål
Stipendet skal bidra til å forsterke relasjonen mellom studenter og SINTEF, og har til formål å gi
universitetsstudenter muligheten til å gjennomføre prosjekter eller studieopphold i sin mastergradsutdanning.
Utdanningen må være relevant for ett eller flere av fagområdene i SINTEF-konsernet og må berøre
problemstillinger som bidrar til teknologi for et bedre samfunn.
Støtte kan gis til:
•
•
•

Ekstraordinære utgifter i forbindelse med masteroppgave (kjøp av utstyr, leie av lab, kursavgifter og
lignende)
Studieopphold i utlandet i forbindelse med masteroppgave
Ekstern veiledning eller coaching i mastergraden

Tildeling
Konsernledelsen utnevner en komite som skal vurdere søknader og gi innstilling til tildeling av stipendet. Komiteen
skal bestå av 4 unge ansatte i SINTEF som representerer den faglige bredden i konsernet. Stipendet skal fordeles på
inntil 5 prosjekter med en ramme på inntil 25 000 per prosjekt.

Krav til søkere
Søkere skal være tatt opp som mastergradsstudent ved et av de norske universitetene. Søkerne skal sende inn utfylt
søknadsskjema med en sides prosjektbeskrivelse. Aktuelle søkere vil bli bedt om å ettersende karakterutskrift. Ved
søknad om midler til forskningsopphold i utlandet skal søknaden i tillegg inneholde bekreftelse fra den utenlandske
institusjonen.
Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og sendes til SINTEF i henhold til kontaktopplysninger og tidsfrister
oppgitt i utlysningen

Bruk av stipendiet
Midlene kan kun brukes til de formål som er beskrevet i søknaden, og kun til direkte kostnader. Dersom midlene
ikke har blitt brukt i henhold til søknaden kan tilbakebetaling kreves. Stipendet kan ikke brukes til dekking av
daglig livsopphold som mat, husleie og faste utgifter.
Stipendet kan kun utbetales uten skattetrekk dersom disse betingelsene er oppfylt:
•
•
•
•

Stipend dekker merutgifter som er nødvendige grunnet studiene
Beløpet kun dekker kun merutgifter du har ved å gjennomføre aktivitetene beskrevet i
stipendsøknaden.
Det ikke er grunn til å tro at beløpet gir et overskudd
Du lager en rapport der du dokumenterer alle utgiftene dine.

Trekkfrie stipend registreres i lønnsoppgavens kode 818.

Rapportering
En rapport på inntil 5 sider om resultater og dokumentasjon for bruk av midler må sendes inn senest ett år etter
tildeling av stipendet. Mottaker av stipendet plikter å nevne at støtte er mottatt fra SINTEF når prosjektet blir
diskutert offentlig, for eksempel i forbindelse med foredrag, posters, publikasjoner etc.
SINTEF påberoper seg retten til å bruke resultater fra prosjekter som har fått tildelt støtte i videre markedsføring av
stipendet.

