
             Minor Field Studies 

KONTRAKT 

 

Undertecknad MFS-stipendiat förbinder sig härmed att: 

- Slutföra min fältstudie och skicka in den obligatoriska deltagarrapporten till MFS-handläggaren 
senast 22 maj 2017. 

- Överlämna min slutgiltiga, språkgranskade och av examinator godkända rapport/uppsats senast 12 
månader efter hemkomsten. Jag är medveten om att jag i annat fall, om inte särskilda skäl 
föreligger, kan komma att bli skyldig att återbetala utbetalda stipendiemedel. 

- Skriva min uppsats på engelska. 
- Ha en regelbunden kontakt med MFS-handläggaren om mina planer för det beviljade stipendiet. 
- På uppmaning redovisa hur stipendiemedlen utnyttjats. 
- Efter hemkomst lämna in boardingpass för in- och utresa till MFS-handläggaren. 
- Utföra min MFS under minst 8 veckor. Om studien tvingas avbrytas i förtid, är jag medveten om att 

jag blir återbetalningsskyldig. 
- Följa institutionens krav på antal genomförda kursmoment, innan avresa för att MFS kan bli aktuell. 

- Delta i den obligatoriska förberedelsekursen som anordnas av SIDA (www.mfs.nu). 
- Skriva en reserapport strax efter hemkomst på www.mfs.nu. 
- Medverka vid informationsmöten efter hemkomst för att informera andra studenter om 

möjligheten att göra MFS. 
- Medverka på återträff i september för samtliga studenter som gjort en MFS-studie. 
- Blogga på den gemensamma bloggen: http://blogg.mah.se/mfs , minst ett inlägg samt en 

kommenterar på en annan MFS-students post per vecka. 
- Enskilt eller i grupp, genomföra minst en av punkterna nedan för spridning av mina erfarenheter 

och resultat från min MFS till andra studenter och allmänheten: 
 

 Berätta om mina erfarenheter i minst två klasser som går terminen/året efter mig. Meddela 
MFS-handläggaren vilka klasser jag ska informera i, samt när och var. 

 Delta med bilder i en fotoutställning i Orkanen-biblioteket. 

 Göra en informativ poster med bilder och sätta upp på min fakultet. 

 Annan aktivitet som jag själv föreslår. 
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