Kompetanseutviklingsstipend for hjerte- og karforskere
UNIKARDs kompetanseutviklingsstipend: tre stipender årlig, hvert på inntil 100.000 NOK, til
kompetanseutvikling blant hjerte- og karforskere i Norge.
UNIKARD vil dele ut tre stipender, hvert på inntil 100.000 NOK, i 2014 og 2015 til kandidater med en
PhD innen hjerte- og karforskning. Formålet med disse stipendene er å fremme samarbeid og bedre
kompetansen innenfor kandidatens forskningsområde. Eksempelvis kan dette knyttes til å lære seg
en ny metode eller øke kunnskapene innenfor en metode som allerede er i bruk. Midlene kan også
bli brukt til dekning av ekstrautgifter eller forlengelse av et utenlandsopphold. Den nye kunnskapen
skal formidles videre til kollegaer for å styrke kompetansen innad i en forskningsgruppe. Søkeren må
ha midlertidig eller fast ansettelse som post doc. eller som forsker ved en norsk vitenskapelig
institusjon.
Følgende søknadsfrister gjelder for stipendene:
- 2014, 1. mai og 15. september
- 2015, 1. februar og 15. september
Prosjekter det søkes støtte til må være knyttet til hjerte- og karforskning. Prioriterte søknader vil
være prosjekter innenfor UNIKARDs satsningsområder som er basal-, klinisk- eller epidemiologisk
hjerte- og karforskning.
Eksempelvis kan stipendet brukes til:
- Reise- og oppholdsutgifter for et opphold med inntil tre måneders varighet eller forlengelse
av pågående utenlandsopphold.
Unntaksvis kan stipendiet brukes til
- Løpende kostnader knyttet til datainnsamling
- Anskaffelse av nødvendig utstyr til forskning
Kriterier for bruken av stipendet:
- Formålet er å fremme samarbeid og å gi forskeren og miljøet økt kunnskap innen hjerte- og
karforskning
- Denne finansieringen kan ikke brukes til å dekke lønnsutgifter, lønningstillegg eller standard
utstyr som normalt tilbys av en arbeidsgiver
Søknaden skal inneholde en kort CV med søkerens seneste publikasjoner, en beskrivelse av
prosjektet, plan for videreformidling av oppnådde kunnskaper til egen forskningsgruppe og et
budsjett for søknadssummen. Søknaden må ikke overskride to sider. Tildelingen av stipendene vil
avgjøres av en komité bestående av Ole M. Sejersted og Charlotte B. Ingul.
Spørsmål kan rettes til Charlotte B. Ingul, e-mail charlotte.b.ingul@ntnu.no eller telefon 958 05 886.
Søknaden leveres som én samlet pdf fil, merket «etternavn.pdf», til charlotte.b.ingul@ntnu.no
Søknader som ikke oppfyller kravene ovenfor vil bli avslått av formelle grunner. Det forventes at
stipendet blir brukt i løpet av ett år etter tildeling. Mottakerne er forpliktet til å levere inn en rapport
på bruken av stipendet innen seks måneder etter avsluttet opphold.

