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Behörighetskrav för att söka MFS vid LU
Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK per stipendiat och fältstudie.
Det ger lundastudenter under minst åtta veckor möjligheten att på plats i ett utvecklingsland samla
material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.
Mer information, kriterier för att kunna söka stipendium och vilka länder du kan göra fältarbete i hittar
du på Universitets- och Högskolerådets hemsida.
Hur söker jag?
Möjligheterna att få ett MFS-stipendium är goda men tänk på att starta i tid då flera kriterier behöver
uppfyllas. Bedömningsgruppen lägger stor vikt vid studiens genomförbarhet, och din största utmaning
blir att förmedla detta genom din ansökan.
Behörighetskrav
- Studera på kandidat/magister/mastersnivå, och använda sin MFS till att samla material till sin
kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
- Ha tagit minst 150 poäng vid avresa och inte ha påbörjat forskarutbildning. För
programstudenter som, enligt läroplan, skriver uppsats/examensarbete termin 5 gäller minst 120
poäng vid utresa.
- Ha goda kunskaper i engelska och svenska. Om värdlandets språk är franska, spanska eller
portugisiska ska du ha studerat språket minst som C-språk på gymnasienivå eller ha motsvarande
kunskaper.
- Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. I det senare fallet
får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. (OBS! EU-medborgares permanenta
uppehållsrätt är inte att likställa med PUT). Studenter från övriga Norden som inte är svenska
medborgare kan få dispens, du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid
tidpunkten för beviljandet. Om du har dubbelt medborgarskap får studien inte utföras i det
”andra” hemlandet.
- Inte tidigare ha fått ett SIDA- stipendium för liknande studie eller tjänst i fält. Annan erfarenhet,
som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses
som en merit.
- Vara registrerad student vid Lunds universitet under tiden studien pågår.
- Uppsatsen får inte skrivas på svenska utan skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk
(om detta godkänns av utbildningsansvarig).
Lunds universitet tar inte längre emot ansökningar från studenter på andra lärosäten.
Ansökan
Du skall ha en idé om vad du vill göra, och därefter (ev i samråd med handledare eller andra
kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Olika organisationer kan också erbjuda
projektuppslag. Externa Relationer kan bistå med ev. kontakter.
Tänk på att i din ansökan tydligt förklara (eftersom det vid bedömningen läggs stor vikt vid
hur genomförbart projektet är):
Postal address P.O. Box 117, SE-221 00 Lund, Visiting address Stora Algatan 4, Telephone +46 46 -222 32 94 (switch board), Fax + 46 46-222 41 11, E-Mail
mfs@er.lu.se, Web address www.lunduniversity.lu.se
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Vad du ska göra
Var du ska göra det
Hur det ska genomföras (metod, teori)
Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan
1. Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och är en mycket viktig del av bedömningen. Den
får omfatta max 5 sidor, ska vara på engelska och ska innehålla följande:
– syfte, frågeställning, teori, metod– reflektion om val av ämne och dess koppling till
utvecklingsproblematiken samt hur studien kan komma värdlandet till nytta;
– tidplan inklusive förarbete och preliminärt datum för förberedelsekurs
(http://mfskurs.utbyten.se);
– genomförande på plats;
– rapportering och informationsspridning efter genomförd studie;
– alternativ plan och upplägg (t ex vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?);
– källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de fem sidorna som projektbeskrivningen ska
utgöra som max).
2. Budget inkl. resekostnaderna, ev. kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer och
dylikt, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet,
ev merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse
övriga kostnader (litteratur, kartor, etc.)
3. Utlåtande från handledaren på Lunds universitet som intygar studiens lämplighet och
att personen kommer vara din handledare. Eller ett utlåtande/försäkring från ansvarig för
examensarbeteskursen vid din institutionen/avdelningen.
4. Dokument från kontaktpersonen/mottagande organisation i fält (t ex en utskriven email
konversation eller formell inbjudan) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien
skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med
resurspersoner, stöd, mm. Kontaktpersonen/ mottagande organisation ska vara "erkänd " i vidare
bemärkelse t.ex. lokal myndighet, utbildningsinstitution, biståndsorgan, NGO eller liknande.

5. Ladokutdrag som intygar att du tagit/kommer att ha tagit/ kommer att ha tagit minst 150
högskolepoäng vid utresan (120 hp för vissa undantagna programstudenter).
6. CV
7. Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare
ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare
i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i
Sverige i 12 månader.
Att tänka på
- Avgränsa din studie, tänk på att 2 månader går fort, speciellt i en ny miljö.
- Välj ett ämne som rör utvecklingsproblematiken.
- Tänk på att det är en fältstudie, välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att
kunna
- utföra din studie (inte en skrivbordstudie).
- Välj inte ett land/område dit UD avråder från resa till.
- Räkna med att kunna påbörja din MFS tidigt efter sista ansökningsdag (under förutsättning att
du beviljas ett stipendium).
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Fundera över val av metod, tänk på att studien ska vara väl genomförbar!
Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat (val av tolk,
man/kvinna, känd/främmande, insatt i ditt ämne/ej insatt, officiell/ej officiell, lokal/ ej lokal
etc…). Om du inte ska använda tolk och intervjuerna inte förs på respondenternas förstaspråk,
tänk på hur detta kan
påverka svaren och tolkning av svaren.
Sök tidigare uppsatser och reseberättelser på den nationella sidan för MFS-förberdelsekurs

Bedömning av ansökningar
När sista dag för ansökan har passerats gör Externa Relationer (ER) en granskning så att alla formella
delar i ansökan finns med och är uppfyllda.
Ansökningarna föreslås bli remitterade från ER till respektive fakultet, som i sin tur avgör om ansökningar
ska remitteras vidare till institutionsnivå för granskning. Ansökningarna delas in i tre grupper enligt
specifika kriterier: A, B eller C. Ansökningar i grupp A är bra ansökningar som direkt kan beviljas ett
stipendium, B är godkända ansökningar, som kan beviljas stipendium i andra hand, och C är ansökningar
som inte bör beviljas stipendium.
Utifrån fakulteternas/institutionernas och i enligt UHRs ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en
universitetsgemensam bedömningsgrupp bestående av ca 4–6 personer. Den centrala
bedömningskommittén bör representera en ämnesbredd samt bestå av personer från
institutioner/fakulteter med erfarenhet från MFS. Sekreterare är MFS-handläggaren från ER.

