Collecting Norden: Utlysning av masterstipend
Forskergruppen Collecting Norden deler ut 4 stipender à 17 000 NOK til masterstudenter innenfor alle
fagområder ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgaver relatert til Collecting Nordens tematikk.
Vi ønsker prosjekter som helt eller delvis omhandler nordiske reiser, nordiske gjenstander eller samlinger,
og/eller ulike forestillinger om Norden, uavhengig av fagfelt.
Collecting Norden er en av UiO:Nordens tverrfaglige forskergrupper med deltagere fra humaniora,
naturvitenskapene og museumssektoren. Collecting Norden forsker på historiske, kulturelle, naturvitenskapelige
og materielle forutsetninger for kunnskap om det nordlige og nordiske, med særlig interesse for objekter som
ble samlet på privatreiser og vitenskapelige ekspedisjoner i det nordlige Nord på 1800- og 1900-tallet. Dette kan
være objekter som fortsatt eksisterer i samlinger (arkiver, museer, o.l.), objekter som er tapt eller aldri ble
innlemmet i samlinger, og objekter som bare er tilgjengelig for oss gjennom reiseskildringer, vitenskapelige
rapporter og illustrasjoner. For mer informasjon om prosjektet, se her.
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Følgende opplysninger skal gis i søknaden:
•

•
•
•
•

•

Prosjektbeskrivelse: En presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet (inkl. problemstilling, teori og
metode og data/kilder som skal benyttes) på rundt 2-3 A4-sider, 1,5 linjeavstand, hvor det fremkommer
hvordan prosjektet relaterer seg til Collecting Nordens hovedmål og tematikk (vedlegg).
Bekreftelse fra institutt (evt. inkludert anbefaling fra veileder) på at søker er tatt opp på et
masterprogram ved UiO som fulltidsstudent (vedlegg).
Karakterutskrift for hittil fullført høyere utdanning (vedlegg).
Kort motivasjonsbrev (skrives rett inn i søknadsskjemaet).
Et enkelt budsjett for planlagt bruk av midlene. Stipendene kan brukes til å dekke kostnader tilknyttet
arbeidet med masteroppgaven. Relevante kostnader kan være reiseutgifter knyttet til arbeidet, kost og
losji, men også levekostnader i perioden frem til avsluttende eksamen. Dekning av levekostnader er
skattepliktig. Stipendmottaker må kunne dokumentere påløpte utgifter med originalkvitteringer og lage
en regnskapsoversikt. Regnskapsoversikt leveres til instituttet for kontroll ved endt stipendperiode.
Oppdatert CV (vedlegg).

Følgende kriterier må oppfylles:
•
•

Søker må være fulltidsstudent på et MA-program ved Universitetet i Oslo.
Mottakeren må samtykke i at opplysninger om og i masteroppgaven kan benyttes av Collecting Norden
knyttet til forskergruppens presentasjoner og formidling av resultater.

Mottakeren er hjertelig velkommen til å delta i aktivitetene til Collecting Norden, f.eks. lesegruppe og seminarer,
for å få innspill på eget prosjekt. Mottakeren vil få anledning til å bidra til Collecting Nordens virtuelle utstilling
med utgangspunkt i oppgaven. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Ulrike Spring, ulrike.spring@iakh.uio.no

