IDEA League Student Grant
Är till för att främja student- och doktorandsamarbeten. För studenter innebär detta en möjlighet att
göra hela eller delar av sitt examensarbete/projekt på något av partneruniversiteten.
Vem kan söka?
IDEA League Student Grant vänder sig till Chalmers studenter på masterprogramnivå.
Längd på utbytet
Från 3 upp till max 6 månader. Kortare tid kan eventuellt godkännas.
Stipendium
Studenterna har möjlighet att ansöka om Erasmus stipendium för den period de är på studentutbyte,
detta gäller inte för studenter som ska göra sitt utbyte på ETH. Studenter som åker till ETH kan ansöka
om ett stipendium från Schweiziska staten, detta måste göras minst två månader innan
examensarbetet/projektet påbörjas. I samband med nomineringen till ETH kommer deras koordinator
att skicka information om ansökan för stipendiet.
Deadline för ansökan
Senast 2 månader innan planerad start på partneruniversitetet. Studenter som måste söka visum bör
ansöka senast 3 månader före start.
Kontaktperson på Chalmers
Ann-Marie Danielsson Alatalo
Tel: 031 772 15 52, E-post: ann-marie.danielsson-alatalo@chalmers.se
Ansökningsprocess
- Förhör dig med ansvarig för ditt mastersprogram eller din utbildningssekreterare om det är
möjligt att få göra examensarbetet/projektet på ett av partneruniversiteten.
- Bestäm dig för vilket område du ska göra ditt arbete inom samt vilken institution på ett av
universiteteten som skulle passa in på detta.
- Därefter undersöker du via universitetets webbsida efter en kontaktväg för att nå en presumtiv
handledare på partneruniversitetet. Ofta finns redan etablerade kontakter mellan professorer
eller motsvarande på Chalmers och partneruniversitetet. Vissa tillgängliga
examensarbeten/projekt finns också publicerade nedan.
- I nästa steg tar du kontakt med den presumtive handledaren för att fråga om möjligheterna att
få göra examensarbetet/projektet hos dem. Vid kontakten är det viktigt att du bifogar en kort

-

-

beskrivning av vad ditt examensarbete/projekt ska innehålla, vilken tidsram (start- och
slutdatum) du har, betygsutdrag samt CV och eventuell arbetslivserfarenhet.
När du fått löfte av handledaren om att göra ditt examensarbete/projekt hos dem samt fått
godkänt av mastersprogramansvarig/utbildningssekreterare på Chalmers så kontaktar du AnnMarie Danielsson Alatalo för vidare instruktioner om ansökan.
Vid denna kontakt ska du ange vilket universitet samt institution/fakultet du vill åka till. Namn på
ansvarig person på Chalmers, namn på handledaren på partneruniversitetet samt deras epostadresser. Start- och slutdatum för examensarbetet/projektet, detta måste ha stämts av med
handledaren.

