Minor Field Studies – Stipendiekontrakt
Namn:
Personnummer:
Studienivå: Master
Värdinstitution för uppsatskurs:
MFS ska genomföras i följande land:

Akademisk handledare vid institution:
E-post:
Telefon:

Kontaktperson i fält:
E-post:
Telefon:

Kontaktperson för akut krissituation:
E-post:
Telefon:

Jag har anmält mig att delta i den obligatoriska förberedelsekursen i Härnösand under
följande datum:
Förväntat datum för avfärd till värdland:
Förväntat datum för återkomst till Sverige:
Bank för överföring av stipendiemedel på 27 000 SEK:
Clearingnummer:
Kontonummer:

Student som beviljats MFS-stipendium ska för att kunna acceptera stipendiet ha tagit del av
’Allmänna villkor Minor Field Studies 2017’ (http://utbyten.se/Global/program/mfs/allmannavillkor-mfs-2017.pdf) samt godkänna följande regler:

 Stipendiat får MFS-stipendium på 27 000 SEK.
 Stipendiat ska göra examensarbete/uppsats i ett utvecklingsland minst 8 veckor och
maximalt 26 veckor.
 Stipendiat ska vara åter i Sverige senast 30 juni 2018.
 Stipendiat åtar sig att anmäla sig till samt delta i en obligatorisk förberedelsekurs i
Härnösand före avfärd.
 Stipendiat ska vara väl medveten om vilka försäkringar som gäller genom Uppsala
universitet.
 Ta eget ansvar för kostnader som kan uppstå på grund av avbrutna studier eller
förändrad studietakt, t ex kostnad för flygbiljett eller för återbetalning av stipendium
eller bidrag.
 Förbinda sig att snarast efter hemkomsten kontakta Internationella kansliet på
Uppsala universitet samt sin akademiska handledare och lämna in en utförlig
reserapport över utlandsstudierna samt lämna in resehandlingar (boarding pass).
 Komma överens om tid med ansvarig akademisk handledare efter hemkomsten för
att gå igenom uppsatsens/exjobbets färdigställande.
 Vara beredd att berätta om sina erfarenheter från utlandsstudierna för andra
studenter på en informationsdag efter hemkomst och/eller nästa termin.
 Stipendiat ska vara beredd att avbryta sina utlandsstudier om Utrikesdepartementet
avråder svenska medborgare att vistas i det besökta landet.
 MFS uppsats ska skickas till Internationella kansliet vid Uppsala universitet utan
dröjsmål efter att den ventilerats och godkänts.
 Stipendiat ska delta i alla eventuella utvärderingsaktiviteter från UHR, SIDA eller
Uppsala universitet gällande Minor Field Studies.

Jag har tagit del av och godkänner ovanstående villkor samt ’Allmänna villkor Minor Field Studies
2017’ Vid avbrott eller förändringar i studietakt eller liknande kommer jag utan dröjsmål att
informera Internationella kansliet vid Uppsala universitet på e-post till mfs@uadm.uu.se.

Datum:
Plats:

Underskrift:

