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Till HT:s studenter på grund- och  
avancerad nivå 
 
Minor Field Studies (MFS) 

 
 

HT:s studenter kan ansöka om MFS-stipendium 
 
Nu är det för första gången möjligt för studenter vid HT-fakulteterna att ansöka om 
Sida-finansierade MFS-stipendier. Stipendierna ger en möjlighet att vistas i ett 
utvecklingsland under minst åtta veckor för fältstudier och materialinsamlande, som 
sedan bearbetas och presenteras i en kandidat- eller masteruppsats. 
 
 
Tack vare en omorganisation av administrationen kring Sidas MFS-program kan HT:s studenter nu för första 
gången ansöka om MFS-stipendium, som uppgår till 27 000 kr. Denna möjlighet öppnar sig för både 
program- och enstaka kursstudenter, och kan beröra i stort sett samtliga av fakulteternas ämnesområden. En 
viktig förutsättning för att man ska erhålla stipendium är dock att uppsatsarbetet måste beröra en fråga som 
har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i värdlandet. Sök 
inspiration genom att titta i den medskickade filen ”MFS – ämnen och uppsatstitlar för HT”. 
 
Den första ansökningsperioden öppnar redan den 1 september i höst, och 28 september är det 
ansökningsdeadline. Du kommer att finna mer information och länk till ansökan på LU:s hemsida för MFS-
programmet: 
 
www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-utlandsstudier/minor-field-studies 
 
Tidigaste utresa kan ske i december 2017, men i normala fall under vårterminen 2018. Innan fältstudierna 
påbörjas måste stipendiaten delta i en obligatorisk tredagars förberedelsekurs som anordnas vid Sida 
Partnership Forums kursgård i Härnösand. Under stipendieterminen behöver du vistas i värdlandet under 
minst åtta sammanhängande veckor. 
 
Du kan resa ut på egen hand, eller ihop med en annan student. Ni behöver dock sända in två separata 
ansökningar, i sådana fall. Sökande måste inneha 150 högskolepoäng vid utresa, vara svensk medborgare 
eller ha permanent uppehållstillstånd. Den uppsats som blir resultatet av stipendieperioden ska författas på 
engelska (eller vistelselandets officiella språk). 
 
För att kunna göra en bra ansökan behöver du ha en tydlig plan för ditt uppsatsarbete, och du bör ha förankrat 
idén med en handledare vid ditt program/din institution. Du behöver också en kontaktperson i det land du 
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önskar besöka, som kan intyga att du är välkommen till den organisation eller verksamhet du önskar komma i 
kontakt med. Ett tydligt kriterium vid bedömningen av ansökningar är den genomförandegrad som en uppsats 
bedöms ha – på det viset blir det viktigt för dig att ha en tydlig plan för hur du praktiskt ska genomföra det du 
tänkt dig. 
 
Det är till dessa länder du kan resa: 
https://www.utbyten.se/globalassets/program/minor-field-studies/mojliga-samarbetslander-mfs-2017.pdf 
 
Läs gärna mer om MFS på studera.nu: 
http://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/ 
 
Framöver kommer det med största sannolikhet att bli två utlysningar per år, en under tidig vår och en under 
tidig höst (utresa i vanliga fall terminen som följer). 

 
Tala med din studievägledare och/eller programkoordinator, och kontakta gärna HT-Internationella kontoret 
för att få mer information (international@ht.lu.se). 

 
 

//Fanni Faegersten och Inari Johansson 
 
HT-Internationella kontoret 


