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RIKTLINJER FÖR RESESTIPENDIER 

 

Styrelsen för Odontologiska Samfundeti Finland rf. beviljar föreningens medlemmar resestipendier. 

 

Resestipendium kan beviljas för: 

 

1. Deltagande  i en internationell, vetenskaplig kongress, ett symposium eller möte där hen: 

- har en muntlig eller poster-presentation av egna forskningsresultat 

- fungerar som inbjuden ordförande 

- är inbjuden föreläsare 

2. Deltagande i forskarkurs eller studiebesök som stöder den egna forskningen 

3. Möte med forskargrupp utomlands, med vilken sökanden har aktivt samarbete 

4. Post-doc-resor till eller från forskningsort för att bekanta sig med en tilltänkt forskarplats 

5. För utlandsresor för yrkesmässig fortbildning 

-    deltagande i kurser och kongresser som inte ersätts av arbetsgivaren 

      6.   För utlandsresor för juniorer 

            -    vid deltagande i kongresser 

            -    vid odontologiska studier i ett annat universitet för resor till och från studieorten 

 

Ansökningarna bör inlämnas innan resan inleds och de behandlas på styrelsemöte 

 

Resestipendiet är ämnat för att täcka utgifter för deltagaravgifter, resor och logi 

 

Endast ett resestipendium per medlem och kalenderår kan beviljas 

 

Maximibeloppet för resestipendiet är 500 € inom Europa och 900 € utanför Europa 

Vid presentation, muntlig eller poster, av egna forskningsresultat kan en extra summa på 500 € 

beviljas. 

 

Ansökningen bör innehålla: 

- en noggrannt ifylld ansökningsblankett 

- en överskådlig resplan med resebudget (biljett- och hotellpriser) 

- mötesprogram, undervisningsplan och/eller kursprogram 

- dokumentation över personligt deltagande (godkännande av muntlig presentation eller 

poster, inbjudan att hålla föredrag eller för ordförandeskap) 

- vid möte med forskargrupp dokumentation av kontakt med gruppen 

- vid post-doc resa dokumentation av kontakten med den tilltänkta institutionen 

- vid studier vid ett annat universitet dokumentation av kontakten till universitetet 

- information om huruvida sökanden får ersättning från annan instans 

Styrelsen förbehåller sig rätten att be om tilläggsuppgifter 

 

Resestipendiet betalas ut efter att en kort skriftlig rapport samt redovisning inkluderande kvitton 

inlämnats till kansliet inom två (2) månader efter resan 

Stipendiemottagaren förbinder sig att vid anmodan  deltaga i ett månadsmöte och berätta om sin 

resa 

        


