Vilkår forskerlinjestipend
1. Sommerstipend:
Fullt sommerstipend betinger 8 uker fulltids forskning (kr. 25 000). Sommerstipendet kan også søkes for fulltids forskning i 6 uker
(kr 18750) eller i 4 uker (kr 12500). Stipendet er definert som "utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold" og er følgelig ikke
skattepliktig i henhold til skattebestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet, har verken
Forskningsrådet eller universitetet arbeidsgiveransvar for deg som studentstipendiat. Du har altså verken rettigheter eller plikter
som lønnsmottaker. Stipendet utbetales til oppgitt kontonummer i juni d.å. forutsatt at skjemaet er levert inn innen fristens utløp.
2. Deltidsstipend:
De to deltidsstipendene tildeles under forutsetning av forskning på deltid i ett år, dvs. to semestre (høst/vår eller vår/høst).
Stipendet er definert som "utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold" og er følgelig ikke skattepliktig i henhold til
skattebestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet, har verken Forskningsrådet eller
universitetet arbeidsgiveransvar for deg som studentstipendiat. Du har altså verken rettigheter eller plikter som lønnsmottaker.
Forskerlinjestipend blir utbetalt med kr 25 000 per semester til oppgitt kontonummer hhv. i august og januar måned.
Sammen med stipendene følger driftstilskudd, hhv kr 32.500,- for det hele året og 2 x 16.250,- for de to årene med
deltidsforskning. Driftstilskuddet blir overført til instituttet i januar. Det vil si at det kan bli etterskuddsvis i forhold til søknad om eller
begynt stipendperiode. Pengene skal brukes som annuumsmidler for studenten sitt prosjekt, som for eksempel pc, bøker,
programvare, kursavgifter, kongressreiser, kjemikalier, og annet utstyr til forskningsprosjektet. Vanlige regnskapsrutiner gjelder
ved bestilling, attestasjon og anvisning. Avtal innkjøp direkte med instituttet du tilhører.
3. Fullt stipend og permsjon fra studiet:
Fullt forskerlinjestipend forutsetter permisjon fra studiet på heltid for å drive forskning. Det gis ikke anledning til å gå opp til
ordinære eksamener i denne perioden. Permisjonen er en del av avtalen ved opptak til Forskerlinjen. Permisjonen innvilges med
bakgrunn i dette og i henhold til Utfyllende regler for cand. med. - studiet ved Universitetet i Bergen § 13. Permisjonen gis i
kategori 1 (jfr. reglementets § 1, 7. ledd). Det vil si at den gir rett i tillegg i tid i forhold til tidsbegrensingsregelen i § 11.

Driftsmidler til instituttet
Fakultetet bevilger driftsmidler til bruk for hovedveileder via instituttet som har forskerlinjestudenten. Beløpet er for tiden kr.
10.000,- pr år i forskerlinjestudentens 3., 4. og 5. studieår. Driftsmidlene overføres instituttets driftsbevilgning (annuum) ved årets
start. Vanlige regnskapsrutiner gjelder, som for eksempel bestilling, attestasjon og anvisning. Pengene disponeres av
hovedveileder til utgifter med relevans for forskerlinjeprosjektet.

