
SØKNAD OM STIPEND FRA STUDENTMEDLEMMER

Utfylt søknad vedlagt beskrivelse av prosjektet/aktiviteten sendes Tekna 

SØKER(E): 

Navn: Adresse: 

Kontonummer: Personnummer: 

Skattekommune:  Kommunenr: 

Telefon: 

Lærested/linje: 

E-post

Medlemsnummer i Tekna: Jeg/vi søker om kr: 

Legg ved egen beskrivelse av prosjektet/aktiviteten og angi formålet det søkes om midler til 

Legg ved budsjett med spesifisering av finansieringskilder 

Andre Tekna-studenter som er involvert i prosjektet/aktiviteten (medlemsnummer): 

Faglærers bekreftelse på at prosjektet/aktiviteten vil gi  relevant, faglig utbytte: 

Fakultet: 

Dato:                             Sign: 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Sted/dato)  Underskrift 



Teknas STUDIESTIPENDORDNING FOR STUDENTMEDLEMMER 

Teknas Stipendordning er knyttet til Teknologiprisfondet, som har i sin formålsparagraf bl.a. å 

gi bidrag til: ” Studie- eller reisestipender for studenter og grupper av studenter”.  

Stipendene deles ut etter søknad. 

Saksbehandling 

Studentutvalget mottar etter annonsering søknader før 20. september, og står for tildelingen. 

Det sendes årlig rapport til Hovedstyret. 

Stipend fra Teknas Stipendordning for studenter gis til: 

• Enkeltstudenter eller mindre grupper av studenter som gjennom eget initiativ gir sine teknologiske

masterstudier et faglig innhold ut over det vanlige gjennom et spesielt arbeid eller prosjekt, en

studiereise, studieopphold eller lignende.

• Studenter som ikke er studentmedlemmer i Tekna på vil ikke kunne få stipend.

Stipend vil ikke bli gitt til: 

• Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir studiepoeng

• Studentekskursjoner som er en fast del av studieopplegg

• Studenter som tidligere har mottatt stipend fra denne ordningen

• Søkere med søknader som ikke tilfredsstiller minstekravene angitt nedenfor

Søknaden skal minst inneholde: 

• Konkret aktivitetsbeskrivelse og formål

• Samlet budsjett med spesifisering av finansieringskilder

• Fullstendig navneliste for alle medlemmer av gruppen (gjelder gruppesøknader)

med angivelse av Tekna-medlemskap

Andre betingelser knyttet til tildelingen 

Det forutsettes at Studentutvalget mottar kort, faglig rapport og regnskap med bilag senest en måned etter 

fullført prosjekt/reise. Samtidig stiller stipendmottakere seg til disposisjon for Tekna Studenten og 

tekna.no 

(Med tekna.no menes innlegg på nettside og evt blogg). 

NB: Husk å ta vare på kvitteringer. 
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