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REVIDERTE RETNINGSLINJER MASTERGRADSTIPEND NORD-TROMS: 

(Vedtatt på regionrådsmøte 31.1.17) 

 

§1 Formål 

Mastergradsstipend Nord-Troms kan etter søknad bevilges til studenter som er tatt 

opp ved et mastergradsstudium på studiesteder godkjent av Statens lånekasse. 

Masteroppgaven (heretter ”Oppgaven”) skal knyttes til problemstillinger som er 

relevant for Nord-Troms regionen. Stipendet skal brukes til utarbeidelsen av 

Oppgaven. 

 

Med relevant for Nord-Troms forstås; 

 Det som gagner samfunnet i Nord-Troms 

 Feltarbeid gjennomført i Nord-Troms (kan også være sammenlignende studier 

– feltarbeid flere steder hvor Nord-Troms inngår) 

 Skille mellom relevans (det som har betydning) og hva som er ny kunnskap 

(noe regionen har bruk for i framtida, forskning/innovasjon)  

 

Stipendet kan søkes av en student alene eller flere studenter i fellesskap (heretter 

”Mottakeren”).  

 

Formålet er å gi Mottakeren et bidrag til arbeidet med å skrive Oppgaven innen et 

tema som tilfører regionen ny kunnskap.  

§2 Tildeling 

Stipendet tildeles av et stipendstyre på tre personer, som oppnevnes av regionrådet. 

Stipendstyre bør ha representanter fra regionalt næringsliv og fra Universitetet i 

Tromsø og ledes av rådsordfører. 

 

Det kan tildeles stipend på inntil kr 40.000. Maksimal tildelingsramme er avhengig 

av fondets størrelse det enkelte år. Antall stipend og størrelsen på disse avhenger av 

antall søknader, kostnader forbundet med oppgaven, innhold og utarbeidelse av 

Oppgaven. Det kan bare tildeles ett stipend til hver mastergradsoppgave. Stipendet 

kan bare utdeles til samme person(er) én gang.  
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§3 Søknad 

Elektronisk søknadskjema på www.nordtromsportalen.no skal benyttes.  

 

Søknaden skal inneholde:  

 søker(ne)s navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato 

 en prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider med redegjørelse for 

problemstillingen og hvordan den tenkes løst  

 opplysning om når Oppgaven etter planen blir levert og sensurert  

 

Tildeling av stipend skjer innen en måned fra dato for søknadsfrist. 

§4 Søknadsvurdering 

Innkomne stipendsøknader behandles av stipendstyret.  

 

Dersom en søknad vurderes som ufullstendig, kan stipendstyret gi søkeren en kort 

frist til å gi flere opplysninger. Dersom søkeren ikke overholder en slik frist, skal 

søknaden avslås.  

 

Ved vurdering av søknadene skal også rekrutteringsdimensjonen (bla alder) tillegges 

vekt. 

 

Stipendstyret skal informere samarbeidspartene om tildelingen. Stipendstyrets 

avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.  

§5 Utbetaling 

Stipendet fordeles på to utbetalinger: 50 % ved tildelingen og 50%  etter 

ferdigstilling og avlagt sensur for Oppgaven. 

 

Første utbetaling forutsetter at prosjektbeskrivelsen er blitt godkjent av faglig 

veileder og at bekreftelse på dette er sendt til stipendstyre ved sekretær. Siste 

utbetaling forutsetter at Mottaker har sendt stipendstyret en kopi av Oppgaven og 

kopi av sensuren for denne. Det er en forutsetning for siste utbetaling at Oppgaven 

har fått karakteren C eller bedre (for mastergrad). 

 

Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene, men er ikke trekkpliktig 

ved utbetalingen. 
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§6 Benyttelse av resultatene i Oppgaven 

Stipendtildeling og resultatene i Oppgaven skal kunne presenteres i sammenheng 

med samarbeidspartenes arbeid, i publikasjoner og nettsteder, i forbindelse med 

medieoppslag og til bruk i andre fora.  

 

Stipendiaten forplikter seg til å presentere resultatet/arbeidet under 

Forskningsdagene (se www.forskningsdagene.no) eller andre arrangement i Nord-

Troms etter nærmere avtale med stipendstyret. I tillegg plikter stipendiaten å holde 

én presentasjon basert på resultatene fra Oppgaven dersom samarbeidspartnerne 

ber om det, mot dekning av reise og oppholdskostnader.  

 

I andre presentasjoner av oppgaven skal det – etter nærmere avtale fremkomme at 

den er støttet av stipendordningen i Nord-Troms. Det skal framkomme at 

stipendstyret/samarbeidspartnerne ikke står ansvarlig for de metoder som er 

anvendt, de resultater som er fremkommet eller de konklusjoner som er 

fremkommet i arbeidet. 

§7 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene 

Der midlene ikke brukes i samsvar med retningslinjene og det formålet og 

tidsplanen som er angitt i søknaden, kan stipendstyret kreve hele eller deler av det 

utbetalte stipend tilbakeført. Stipendstyret kan imidlertid gjøre unntak fra denne 

regelen.  

§8 Endringer 

Stipendordningen skal prøves ut i 2 år med påfølgende evaluering av 

samarbeidstiltaket. 

  

 

 

Enst vedtatt på møte Nord-Troms Regionråd 31.01.17 
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