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DET STÖRRE ALLMÄNNA FORSKNINGSSTIPENDIET
VID SVENSKA INSTITUTET I ROM 2015-16
Styrelsen för Svenska Institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium avsett för
masterstuderande, doktorand eller nydisputerad doktorand inom forskningsområde där Rom kan
erbjuda en lämplig arbetsmiljö. För nydisputerade gäller en tidsgräns om 5 år efter disputationen.
Sökande som inte innehaft stipendiet tidigare äger företräde framför den som har uppburit det.
I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden
för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet, samt
Rom/Italienvistelses relevans för forskningsuppgiften. Vid lika bedömning ges doktorand
företräde. Sökande skall även bifoga styrkta kopior av merithandlingar, färdigställda delar av
examens- eller avhandlingsarbetet, ett skriftligt utlåtande från handledaren om avhandlingsarbetet,
samt en egen resumé av examens/avhandlingsarbetet eller projektet.
Stipendiebeloppet är på 75 000 kr för minst 6 och högst 8 månaders vistelse och ökas med 1000 kr
för varje ytterligare vecka (efter 6 månader) upp till högst 80 000 kr.
Stipendiet utdelas för ett akademiskt år med början 1 september 2015, varvid stipendietiden skall
vara minst 6 månader med rätt för stipendiaten att disponera bostad på institutet undet
stipendietiden. Styrelsen kan, om särskilda skäl finns, utdela två halva stipendier med
motsvarande halvering av stipendietiden.
Stipendiat är skyldig att, efter överenskommelse med institutets direktör, i viss utsträckning vara
behjälplig i samband med skilda arbetsuppgifter inom verksamheten (demonstrationer, medverkan
vid undervisning och dylikt). Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån
tillgodoses. Stipendiaten skall inom ett halvt år efter stipendietidens slut till styrelsens sekreterare
inlämna en kortfattad redogörelse för sina under stipendietiden bedrivna studier, kring vilka
stipendiaten bör hålla minst ett seminarium vid institutet.
Ansökan sker på särskild blankett och skickas tillsammans med bilagor som ett dokument i pdfformat med e-post till styrelsens kansli medelhavsinstituten@tele2.se, senast den 15 januari
2015.
Döp
dokumentet
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år
(t.ex.
Andersson_Allmänna_2015)
Förfrågningar ställs till institutets direktör Kristian Göransson, på nedanstående adress i Rom eller
per tel 0039-06 320 1966 eller fax 0039-06 323 0265 eller till styrelsens sekreterare Susanne
Carlsson tel. 018-471 20 86 susanne.carlsson@antiken.uu.se
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