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MFS-stipendier för 2016-17 finns att söka vid Institutionen 
för hälsovetenskap!  

Ansökningstid till den 15 oktober 
 
Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet har MFS-stipendier som kan 
sökas av studenter som är intresserad av mindre fältstudier i ett utvecklingsland.  
 
Utlysning kommer att ske både vårtermin och hösttermin. Grundtanken är att studenter 
ansöker om stipendiet terminen innan de planerar att åka iväg. Sista ansökningsdatum under 
höstterminen är 15 oktober, 2016 för att åka under vårterminen 2017. 
 

MFS - Minor Field Studies 

Studerande på universitet och högskolor som sökt och beviljats MFS-stipendium ska på plats i 
ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, 
magister- eller masterexamen. 

Den som beviljats MFS-stipendium ska under minst åtta sammanhängande veckor studera 
frågor som är relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom 
uppsatsämnet som har betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, 
kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.  

Efter genomfört MFS-uppdrag ska stipendiaterna lägga fram sitt examensarbete vid sin 
institution i Sverige och återkoppla sitt resultat till värdlandet samt till de som utgjort 
stödjande funktioner under arbetets gång.  

Stipendiet är fastställt till 27 000 kr per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka 
alla utgifter. Det behöver normalt kompletteras med t ex studiemedel.  

Aktuella värdländer är de som enligt OECD bedöms som ”utvecklingsländer”. En fullständig 
förteckning finns på http://www.utbyten.se/mfs  

 

Handledare under studien 
För att beviljas MFS-stipendiet ska studenten ha en handledare i Sverige och en kontaktperson 
i värdlandet. Handledaren i Sverige ska hjälpa till med det teoretiska och fackmässiga arbetet. 
Handledaren ska vara väl insatt i den metod studenten ska använda och om fältmetodik 
generellt. 
 
Kontaktpersonen i vistelselandet är ett stöd på plats för praktiska arrangemang och kontakter. 
Denna kontaktperson kan vara knuten till ett universitet, en enskild organisation, ambassad 
eller till exempel ett Sida- eller FN-finansierat projekt. Personen behöver alltså inte ha 
akademisk koppling. Kontaktpersonen ska enligt UHR:s rekommendationer få ersättning av 
studenten för mindre utgifter vid behov. 
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Ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska i sin helhet. Studenter rekommenderas att ta del av MFS 
riktlinjer inför ansökan, se http://www.utbyten.se/mfs. 
 

 Ett stipendium får inte delas av flera studenter. 
 Om flera studenter skriver examensarbete tillsammans ska var och en lämna in en 

individuell ansökan om stipendium och bli bedömd och beviljat separat efter en 
individuell bedömning. 

 Studenter kan söka externa stipendier via andra institutioner än den egna. 
 Om studenten söker stipendier vid flera institutioner för samma vistelse ska detta 

omnämnas i varje ansökan. 
 
Ansökan ska innehålla följande: 
 

1. Projektbeskrivning av planerad studie med uppgift om akademisk handledare i Sverige 
för examensarbetet/uppsatsen samt kontaktperson i fält. 

2. Preliminär budget. 
3. Ett personligt brev med presentation av den sökande. Skrivs på engelska. 
4. Studiemeritförteckning i form av utdrag ur Ladok. Studenten ska vid utresan ha tagit 

minst 150 hp. Det ska framgå av ansökan när sökande planerar att kurser som 
eventuellt fattas ska vara avklarade. Vidare krävs goda kunskaper i engelska. Om 
värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska sökande ha 
studerat språket på gymnasienivå, eller ha motsvarande kunskaper. 
Studiemeritförteckning kan inskickas på svenska. 

 
Projektbeskrivningen ska innehålla: 

 Val av land. 
 Tydligt syfte och beskrivning av ämnet som skall ha en tydlig anknytning dels 

till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerar. 
 Val av undersökningsmetodik för att genomföra fältstudien och 

examensarbetet. 
 Tidsplan för tiden före samt fältarbetet om minst åtta veckors 

sammanhängande vistelse i vistelselandet. 
 Förslag till alternativt upplägg, både gällande datum för resan men även 

gällande metodiken för fältstudien. Alternativa upplägget ska redovisa hur den 
sökande tänker hantera förändringar om/när de uppstår före och under resan.   

 Kort beskrivning av hur boende planeras på plats i vistelselandet. 
 Uppgifter om handledare i Sverige och kontaktperson i 

värdlandet/värdorganisationen.  
 Preliminär budget (se nedan). 
 Preliminärt datum för förberedelsekursen. Hänsyn måste tas till 

anmälningstiden samt till att närvaro på kursen är obligatorisk innan utresa. Se 
http://mfskurs.programkontoret.se/. Rekommendation är att inte välja den sista 
kursen innan avresa utifall något skulle hända som gör att närvaro inte är 
möjlig. 
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Preliminär budget ska innehålla: 
 

 Resa till och från vistelselandet för studien.  
 Del av levnadsomkostnader. Exempelvis 50 % av fastställt utlandstraktamentet, 

www.skatteverket.se  
 Eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen  
 Ersättning till kontaktpersonen för mindre utgifter i samband med t ex lokala resor, 

ersättning för material etc. Det är bra om detta är tydligt överenskommet mellan 
student och kontaktperson så att dessa kan tas med i studentens budget. 

 Vaccinationer.  
 Eventuella kostnader för utrustning nödvändiga för fältstudien. 
 Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 exemplar). 

 
Personligt brev kan innehålla: 
 

 Personlig presentation av den sökande 
 Redovisning av ev. tidigare erfarenheter av studier eller längre vistelser utomlands 
 Presentation av särskilda egenskaper eller erfarenheter som gör den sökande till en 

lämplig kandidat för detta stipendium 
 
Ansökan om MFS-stipendium mailas till MFS-handläggare Päivi Juuso, Institutionen för 
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet på paivi.juuso@ltu.se senast 15 oktober. 

 

Förberedelsekurs 
Alla som beviljats stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen pågår två 
dagar och behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, 
säkerhetsinformation samt landinformation. Förberedelsekursen kommer att vara förlagd vid 
Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Datum för dessa kurser finns på MFS-
webben: http://mfskurs.programkontoret.se/ Observera att platserna till dessa kurser fylls upp 
tidigt, därför är det viktigt att anmäla sig tidigt om det endast är ett särskilt kurstillfälle som 
passar in i tidsplanen. 
 
För mer information om stipendiet och anvisningar om ansökan se http://studera.nu/studera-
utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/ 
eller på UHR:s websida, http://www.utbyten.se/mfs 
 
Vid frågor, tveka inte att kontakta Päivi Juuso. 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Päivi Juuso, MFS-handläggare 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
paivi.juuso@ltu.se    
0920-493897 


