
 
 

Retningslinjer 

Mobilitetsstipend for norsk språk, litteratur og kultur 
 

1. Formål 
Mobilitetsstipendet for norsk språk, litteratur og kultur skal bidra til å tilrettelegge for utenlandske 

studenters studie-/forskningsopphold i Norge. 

2. Hvem kan søke 
Mobilitetsstipendet blir tildelt master- og ph.d.-studenter i land utenfor Norge og ved institusjoner som 

har eget institutt for nordistikk/skandinavistikk, og som har valgt norsk språk, norsk litteratur eller 

norsk kultur som emne for sin avhandling. Stipendet skal benyttes til feltarbeid i Norge i forbindelse 

med avhandlingen. 

Hvem kan ikke søke: 

• Bachelorstudenter 

• Studenter som tidligere har fått stipend fra Diku/HK-dir for samme prosjekt på samme 

utdanningsnivå 

• Studenter med norsk statsborgerskap som studerer på master eller ph.d.-nivå ved et lærested 

utenfor Norge 
 

3. Stipend 
Stipendet gis som bidrag til å dekke utgifter til reise, kost og losji i forbindelse med 

forskningsoppholdet i Norge.   

• Reisestipend: 

Følgende faste satser gjelder: 

o NOK 3 000 for reise fra land i Europa 

o NOK 4 500 for reise fra St. Petersburg og Moskva i Russland 

o NOK 6 000 for reise fra andre byer i Russland, øvrige land i Eurasia og land utenfor 

Europa 
 

• Stipend for kost og losji: 

Stipendet følger Lånekassens satser for basisstøtte og gis til dekning av kost og losji i Norge. 

Se den aktuelle utlysningen for oppdatert sats. 

Dersom feltarbeidet blir avsluttet tidligere enn planlagt, må studenten tilbakebetale oppholdsstipendet 

for den gjenstående perioden. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skatte-

myndighetenes vurdering.  

Stipendet gis for en, to eller tre måneders feltarbeid ved en norsk utdannings-/forskningsinstitusjon.  

4. Kriterier for søknad 
• Tema for avhandlingen (prosjektet) må være innen norsk språk, norsk litteratur eller norsk 

kultur, og søknaden må omfatte en fyldig beskrivelse av prosjektet. 

• Feltarbeidet må gjøres ved en norsk høyere utdannings-/forskningsinstitusjon, og stipendiaten 

må oppgi en veileder ved denne institusjonen som har sagt seg villig til å yte veiledning under 

studieoppholdet. 

• Et personlig invitasjonsbrev fra den norske institusjonen må vedlegges søknaden 



 
 

• Oppholdet i Norge bør være i semesterperiodene, men også feltarbeid under 

sommermånedene kan aksepteres. Tidspunktet for oppholdet bør avtales med veileder i 

Norge. 

• Det gis ikke stipend til deltakelse på sommerkurs/sommerskoler. 

• En anbefaling fra søkerens veileder ved hjemmeinstitusjonen er påkrevd. 

 

5. Søknadsprosessen 
Mobilitetsstipendet har en årlig søknadsfrist og gjelder for det kommende akademiske året. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) annonserer søknadsfristen på nettsiden: 

https://studyinnorway.no    

Søknaden må sendes elektronisk via eget søknadskjema i Espresso https://espresso.diku.no/espresso/ 

og må inneholde en utførlig og konkret beskrivelse av prosjektet hvor det gjøres rede for tema, 

problemstilling, kildemateriale og lignende, og med en begrunnelse for hvorfor et opphold i Norge vil 

være nyttig for prosjektet.   

Søkeren må oppgi en veileder i undervisnings- eller forskningsstilling ved en høyere utdannings- eller 

forskningsinstitusjon i Norge, som har sagt seg villig til å veilede studenten under oppholdet i Norge. 

Veilederen må ha kompetanse på emnet som stipendiaten fordyper seg i.  

Et personlig invitasjonsbrev fra den norske institusjonen må vedlegges søknaden.  

Alle søkere må også oppgi en veileder ved lærestedet i hjemlandet. Denne veilederen må skrive et 

personlig anbefalingsbrev av søkeren og søkerens prosjekt. Anbefalingsbrevet bør skrives på 

institusjonens brevark og signeres. Anbefalingsbrevet skal også legges ved som vedlegg til søknaden. 

Søknader uten invitasjonsbrev fra norsk lærested og anbefalingsbrev fra veileder anses som 

ufullstendige, og vil ikke bli behandlet.  

6. Søknadsbehandling 
Søknadene blir behandlet av Programutvalget for Norgeskunnskap i utlandet, og vedtak sendes ut per 

e-post.  I tilfeller hvor søknader kun delvis innvilges, eller avslås, vil vedtaksbrevet inneholde 

informasjon om klageadgang. 

Innvilges søknaden, vil svarbrevet inneholde informasjon om hvordan stipendet utbetales til 

stipendiaten. Dersom søkeren vil ta imot stipendet, må eget akseptskjema fylles ut, signeres og 

sendes til HK-dir innen fristen som står i vedtaksbrevet. Dersom stipendiaten også mottar andre HK-

dir administrerte stipend for samme tidspunkt, kan HK-dir velge å avslå søknaden.  

7. Praktisk informasjon 
Den enkelte stipendmottaker er selv ansvarlig for å skaffe bolig under studieoppholdet i Norge. De 

som trenger visum, bør søke om dette snarest mulig. Søknad om besøksvisum sendes nærmeste 

norske utenriksstasjon i hjemlandet, i god tid før planlagt avreise.  

8. Rapportering 
Stipendet tildeles under forutsetning av at stipendmottaker umiddelbart etter hjemkomst, og senest 1 

(én) måned etter at oppholdet er avsluttet, sender en kort rapport fra oppholdet i Norge. 

Rapportskjema vil bli tilgjengelig under «Mine oppgaver» i Espresso. 

*** 
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