
   

Jan Christensens legat 2021 
 
Jan Christensens legat til fremme av studier og forskning ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), 
har til utdeling et antall stipender til norske studenter og forskere ved UNIS. 
 
Formålet med legatet er å gi økonomisk støtte til norske statsborgere som er studenter på 
master- og phd-nivå og som er innvilget opptak ved UNIS, samt norske statsborgere som er 
tilsatt som forskere i fulltidsstillinger eller II-er stillinger (20 %) ved UNIS.  
 
Midlene gis som et personlig stipend, som tilskudd til prosjekter, eller til innkjøp av utstyr som skal være 
i UNIS’ eie. Midlene kan dekke merutgifter til bolig ved opphold på UNIS i inntil 3 måneder i forbindelse 
med deltakelse på emner, tokt og data-innsamling, reiseutgifter fra Svalbard til konferanser, samt 
forskningsutstyr til prosjekter. Studenter/stipendiater må kunne dokumentere opptak/veilederforhold. 
Kostnader/forhold som ikke dekkes:  

- det gis ikke tokttillegg eller arbeidstidsgodtgjørelse 
- kjøp eller vedlikehold av snøscooter eller annet kjøretøy dekkes ikke 
- kostnader til bekledning, matutgifter og andre personlige effekter dekkes ikke 
- reise mellom hjemsted og Longyearbyen dekkes ikke 

 
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 
- Redegjørelse for hva det søkes støtte til 
- Prosjektbeskrivelse/motivasjon for studiet, redegjørelse for studieplan, bekreftelse på 

innvilget opptak ved UNIS, samt navn på UNIS-veileder (hvis gjestemaster/phd) 
- Presentasjon av budsjett  
- Hvis aktuelt: Andre støtteordninger prosjektet mottar midler fra 
- Søkerens fulle navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefon)  
 

 
For større prosjekter skal det legges med en oversikt over følgende forhold: 
- Bevilgninger tidligere år og siste år 
- Budsjett for søknadsåret og etterfølgende år 
Det skal sendes inn et totalbudsjett som omfatter hele prosjektet. Herunder skal det klart 
framgå hvilke kostnader/delkostnader som søkes dekket av dette legatet. 
 

For prosjekter som tidligere har fått støtte fra denne stipendordningen skal det sendes inn en 
framdriftsrapport sammen med ny søknad. Det skal oppgis navn på veileder/forsker med tittel, samt 
adresse, telefonnummer og epost adresse. 
 
Søknadsfrist: 15. mai 2021 
 
Søknad med vedlegg sendes til: post@unis.no 
Alternativt til: Universitetssenteret på Svalbard AS 
Jan Christensens legat til fremme av studier og forskning ved UNIS 
Postboks 156, 9171 Longyearbyen 
Søknadspapirer returneres ikke. Søknader blir behandlet av legatets styre i juni 2021, og 
søkere får beskjed om søknaden er innvilget innen utgangen av juni 2021.  
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