Søknadsskjema utdanningsstipend og FoU-stipend.
Last ned skjemaet til egen pc og lagre det før og etter utfylling.
Alle felt må fylles ut.
Skjemaet samt alle vedlegg i pdf-format sendes samlet til
nrf@radiograf.no
1. Personopplysninger:
Medlemsnr.
Fornavn:
Etternavn:
Fødselsdato:

dd.mm.åååå

Adresse:
Postnr.:
Sted:
Tlf./mobil:

kun tall

E-post:
Arbeidsgiver:
2. Ditt private bankkontonummer for overføring av støtte:
Kontonummer:

kun tall

3. Hva søkes det støtte til? (merk av)
Videreutdanning

Masterstudie

P.hd.-program

FoU-prosjekt

Artikkelskriving/poster/presentasjon

Annet
4. Hvor mye støtte søkes det om?
Kr.
5. Dokumentasjon som må vedlegges søknaden
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden. Manglende dokumentasjon kan medføre at
søknaden ikke blir behandlet
For støtte til videre- og masterutdanning:
Bekreftelse på studieplass, presentasjon av studieprogram og forventet progresjon og
gjennomføring av studiet. Se retningslinjene kap. 3.
For støtte til doktorgraddutdanning (ph.d.):
Ph.d–programmet og plan for gjennomføring av dette.
For støtte til forskning og utvikling (FoU):
En detaljert prosjektbeskrivelse med gjennomføringsplan. Se retningslinjene kap. 4.
For støtte til artikkelskriving/presentasjon o.l.:
Beskrivelse av hva det søkes støtte til samt plan for publisering/presentasjon.

6. Økonomi - budsjettoppsett på dokumenterte utgifter
Ved søknad om utdanningsstipend vedlegges budsjettoppsett med dokumenterte utgifter, jfr.
retningslinjene kap. 3 og § 3.2.
Ved søknad til Ph.d. studier vedlegges budsjettoppsett med dokumenterte og eventuelt forventede
utgifter knyttet til studiet.
Ved søknad til FoU-prosjekt vedlegges budsjett med dokumenterte og eventuelt forventede
utgifter for prosjektet. Det skal innen et år sendes inn regnskap som dokumentasjon på hva
tildelte midler er brukt til jfr. retningslinjene Se retningslinjene kap. 4.
Alle søkere av stipend plikter å opplyse om det søkes støtte fra annet hold, hvem som er
bidragsyter, og omfang av eventuell støtte. Dokumentasjon på tilsagn om støtte fra annet hold
vedlegges søknaden.
Får du økonomisk støtte fra andre?
Ja

Nei

Hvis ja, fra hvem og hvor mye?

7. Bekjentgjøring
I henhold til retningslinjene for FoU-stipend forpliktes stipendmottaker til å bekjentgjøre
arbeidet slik at det kan komme flere radiografer og stråleterapeuter til gode. En kort
beskrivelse av plan for bekjentgjørelse vedlegges søknaden.
8. Vedlegg
Vedleggsnr. Vedleggstype/navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dato:

Sted:

Søker er kjent med vilkårene gitt i retningslinjene for tildeling av stipendet.

Ja

Nei

