Skal du skrive mastereller bacheloroppgave?
Stipendet skal dekke kostnader knyttet til innsamling av
data som skal benyttes som grunnlag for bachelor- eller
masteroppgave.

Mer informasjon om master-stipendordningen kan
fås hos kontaktpersonen på ditt lærested:

Krav:
1) Relevant problemstilling/kontekst
2) Søknad med prosjektskisse med plan for undersøkelsen. Inkludér informasjon om HVA, HVORFOR og
HVORDAN (både teoretisk, metodisk og tidsplan) og
budsjett.
Sendes til: Ellen.Abelgard@uin.no, merk eposten med
’masterstipend’. Fire søknadsfrister i året.

 H andelshøgskolen i Bodø, UIN :
v/Dorthe Eide, 75517691, dorthe.eide@uin.no

3) Før utbetaling må du:
A) Dokumentere utgifter med kvitteringer og en halvsides
økonomirapport
B) Data som samles inn skal normalt gjøres tilgjengelig for
forskningsprogrammet til lagring og videre bruk;
C) Master- evt bacheloroppgaven leveres i pdf-fil og gjøres
tilgjengelig på forskningsprogrammets webside. Du må
angi i oppgaven at du har fått stipend fra programmet.
Vi ber i tillegg om at du lager en aviskronikk eller annen
formidling.

 Institutt for økonomi og samfunnsfag,
H iH , v/ May Kristin Vespestad, 77058365,
May.k.vespestad@hih.no

En delutbetaling underveis kan avtales.

 H andelshøgskolen i T romsø, U IT :
v/Nina Prebensen, 77646766, nina.prebensen@uit
 Institutt for psykologi, U iT ,
v/Tove Irene Dahl, 776 45456, tove.dahl@uit.no

Stipend for
reiselivsrelevante
temaer
SØKN ADSFRISTER:
15. september, 15. november,
15. januar og 15. april

Forskningsprogrammet ”Opplevelser i N ord
– kunnskapsbasert verdiskaping” drives av
et konsortium som består av Handelshøgskolene ved hhv Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT og Bioforsk. Programmet er finansiert gjennom Forskningsløft nord,
Norges forskningsråd.
Studenter på som skal skrive bachelor– eller
masteroppgave med tema innen reiseliv kan
søke stipend fra prosjektet.
Vi er åpne for ulike problemstillinger og faglige tilnærminger, men de må:
 være aktuelle reiselivsproblemstillinger eller mer
generelle problemstillinger som studeres innenfor
reiselivsnæringen (overnatting, mat, natur– eller
kulturbaserte opplevelser, transport etc).
 ha helt eller delvis nordområde fokus
Hvert stipend er på inntil 10.000.
En stipendkomité med representanter fra lærestedene behandler søknadene. HHB foretar utbetalingene.

Prosjektet
”Opplevelser i N ord –
kunnskapsbasert
verdiskaping”
tilbyr stipend til bachelor- og
masteroppgaver

Programmet består av 15 delprosjekter med
problemstillinger relatert til produksjon, innovasjon/læring, markedsføring, kundeperspektiv,
verdiskaping, destinasjonsutvikling, organisering
og ledelse innen service og opplevelsesorienterte reiselivskontekster i N ordområder
spesielt.
Studenter kan jobbe med problemstillinger som
inngår i eller tangerer ett av delprosjektene i
forskningsprogrammet, eller kan utvikle egne
problemstillinger.
For mer informasjon, se:
www.opplevelserinord.no eller
henvend deg til en av kontaktpersonene

SØKN ADSFRISTER:
15. september, 15. november,
15. januar og 15. april

