Stipendium för tre månaders forskningsvistelse
i Turkiet och östra Medelhavsområdet
Styrelsen för SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL utlyser härmed minst ett
forskningsstipendium om 36 000 SEK för höstterminen 2021.
Stipendiet är avsett för den som ägnar sig åt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med
koppling till Istanbul, Turkiet, östra Medelhavsområdet eller andra kulturellt, historiskt eller
religiöst anknytande regioner. Stipendiet är öppet för svenska och nordiska sökande, eller sökande
som är knutna till svenskt eller nordiskt lärosäte. De bör vara antagna – eller meritera sig för
antagning – till forskarutbildning, eller ha avlagt doktorsexamen. Vid bedömningen tillmäts den
vetenskapliga kvaliteten på ansökan särskild betydelse, men hänsyn tas även till juniora sökande
eller sökande som tidigare inte haft stipendiet. För sökande som tidigare innehaft ett av institutets
stipendier kommer resultatet av detsamma att vägas in i bedömningen.
Stipendiet avses täcka kostnader för resa till Turkiet och upp till tre månaders vistelse i Turkiet
under höstterminen 2021. Under sin vistelse kan stipendiaten hyresfritt disponera ett rum vid
institutet, beläget inom Sveriges generalkonsulat. Stipendiaten förväntas deltaga aktivt i
verksamheten vid institutet, presentera sin forskningsuppgift vid något av institutets seminarier,
samt senast vid terminens slut redogöra för vistelsens resultat genom en personlig presentation i
institutets bulletin. Stipendiet måste utnyttjas under den angivna perioden och anses förfallet om
så ej sker.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av forskningsuppgiften (3–5 sidor) och CV inklusive
publikationslista. Projektbeskrivningen ska på ett tydligt sätt motivera behovet av en vistelse i
regionen. Vidare ska framgå planerad tidsperiod för vistelsen, särskilda önskemål under boendet
på institutet samt om annan finansiering för forskningsuppgiften erhållits eller sökts. Ansökan från
doktorand ska innehålla ett handledarintyg; icke-nordiska sökande ska bifoga ett intyg som bevisar
deras koppling till ett nordiskt lärosäte.
Ansökan skickas som ett pdf-dokument till styrelsen för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
(sriiapplication@gmail.com) senast den 31 mars 2021. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.
Innehavare av stipendiet utses av styrelsen i slutet av april 2021. För vidare upplysningar hänvisas
till styrelsens sekreterare, fil. dr Ragnar Hedlund (ragnar.hedlund@gustavianum.uu.se).
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