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Vad är Minor Field Studies?
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Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte 
att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om Sidas 
samarbetsländer och utvecklingsfrågor. Detta möjliggörs genom ett 
resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 
veckor (56 dagar på plats i fält). Stipendiet är ett tilläggsstipendium till 
eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling 
till examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.



Kriterier för att få söka
• Du ska genomföra ett examensarbete på grund- eller avancerad nivå
• Du är registrerad student vid Göteborgs universitet
• Du genomför ditt examensarbete tidigast under termin 6 och har uppnått minst 

150 hp vid utresa. Alternativt är du programstudent och genomför 
examensarbete under termin 5 om examenskursen inom det specifika 
programmet endast genomförs då. Du ska i så fall ha uppnått minst 120 hp vid 
utresa. Studenter som läser fristående kurser är varmt välkomna att söka.

• Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i 
Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med 
permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte stipendiemedel. Om du 
kommer från övriga Norden och inte är svensk medborgare ska du ha varit 
folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beslut om tilldelning 
av stipendiemedel.

• Du har aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå.
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Vad ska finnas med i ansökan?

Ansökan görs i  ansökningsportalen i Mobility online

• Projektbeskrivning - max 4 sidor plus 1 extra sida för ingående 
beskrivning av alternativ plan (totalt 5 sidor)

• CV och personligt brev
• Supervisor agreement - signeras av studenten, av handlaren vid 

Göteborgs universitet, och av handledaren/kontaktpersonen i 
värdlandet.

• Ladokutdrag - som intygar att du tagit/kommer att ha tagit minst 
150 högskolepoäng vid tiden för utresan (120 hp för undantagna 
programstudenter). För masterstudenter gäller att bifoga ladokutrag
över den samlade studietiden.

• Passkopia
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MFS inför höstterminen 2021 

GU:s tre ansökningsomgångar: 

 1-15 oktober

 6-20 januari

 1-15 april

Ansökan i april 2021: Fältstudien kan då genomföras under 
höstterminen 2021 eller vårterminen 2022. När man tänker 
genomföra fältstudien ska framgå i ansökan. 
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Granskningsprocess

• Alla inkomna ansökningar hanteras av MFS-handläggaren vid 
International Centre vid GU. Först kontrolleras att ansökan 
uppfyller de grundläggande kriterierna. 

• Sedan skickas ansökningarna ut till två ämneskunniga personer 
på respektive institution som bedömer den akademiska 
relevansen och genomförbarheten av projektet.

• Slutligen kommer en central bedömargrupp att bedöma alla 
inkomna ansökningar och med hjälp av institutionernas 
granskningar besluta vilka ansökningar som ska beviljas medel.
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Viktigt om MFS i relation till covid-19
Om du fått ett beviljande av MFS. För att du ska få ditt stipendium utbetalt och 
kunna genomföra din MFS-studie måste följande förutsättningar uppfyllas:

• Ditt värdland finns inte med på UDs reseavrådan från samtliga eller icke-
nödvändiga resor

• Ditt värdlands inresebestämmelser och riktlinjer tillåter inresa till och vistelse i 
landet

• Din kontaktperson i landet är beredd att ta emot dig och hjälpa till med praktiska 
arrangemang

• Din studie är genomförbar givet rådande situation i landet/regionen/staden 
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• I din MFS-ansökan ska dessa förutsättningar redogöras för på ett omfattande 
och detaljerat sätt. I bedömningen av ansökan kommer mer tyngd än vanligt 
att ligga på varje ansökans alternativa plan, där scenarion för både Covid-19 
men också andra risker ska tas upp. Här ska också finnas en beskrivning av 
vilken reservplan som finns om MFS-studien helt skulle komma behöva ställas 
in, dvs vilka kurser/andra aktiviteter du som student kan falla tillbaka på.

• Eftersom förutsättningarna snabbt kan komma att förändras är det av yttersta 
vikt att du som student i samråd med studievägledare/motsvarande har en 
alternativ plan att falla tillbaka på om utlandsvistelsen behöver ställas in.

• Studentförsäkringen Student UT gäller så länge ditt värdland inte finns med på 
UDs lista över reseavrådan. Om du påbörjar studien och ditt värdland under 
tiden som du är där listas på UDs reseavrådan, så ska du så snabbt du kan 
lämna landet. Du har upp till 30 dagar på dig att lämna landet innan 
försäkringen slutar gälla. OBS! Försäkringen täcker inte eventuella kostnader 
du som student haft innan avresa. 
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Preliminära besked

• Enbart preliminära besked (vid beviljande) kommer att lämnas ut 
pga. UDs pågående reseavrådan. 

• Utbetalning (till de studenter som blivit preliminärt beviljade) kan 
ske först när UDs avrådan till landet studenten ska resa till har 
upphört och studenten meddelar att hen kan åka.  

• En utbetalning kan dröja upp till en månad beroende på när 
beskedet kommer. Därför är det bra med framförhållning.
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Frågor?
• Skriv din fråga i chatten eller ”raise hand” 

Du når oss fortsättningsvis via mfs@gu.se. 

Information uppdateras löpande på 
https://studentportalen.gu.se/Utomlands/stipendier-for-
utlandsstudier/minorfieldstudies
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