
Stipendieansökan GTS Fonder 

Forskningsbidrag 2019 
Ansökan skickas med epost, senast den 30 september 2019. Sökande måste vara 
medlem i GTS och årsavgiften erlagd. Besked om tilldelade medel kommer att erhållas i 
december månad. Observera att bidrag ej beviljas för någon form av lönemedel. 
Forskningsprogram och CV skall bifogas ansökan. 
(bifoga inte artiklar eller särtryck) 

Skall bifogas: 

 Forskningsprogram 

 Curriculum vitae (CV) 

Ifyllt formulär tillsammans med forskningsprogram och CV 
skickas till gtsstipendier@gmail.com 

Namn Personnummer Telefon 

E-postadress Adress 

Arbetsplats 

Plats där projektet utföres (om annat än ovan) 

Tandläkarexamen år Disputerat år 

Huvudhandledare och titel Eventuella bihandledare och titel 

Projektnamn 

Huvudsökande 

Huvudhandledare 
Fylls i om huvudsökande inte är disputerad 

mailto:gtsstipendier@gmail.com


Universitet eller motsvarande 

Kortfattad redogörelse för projektets målsättning och betydelse (max 1500 tecken inkl blanktecken, innanför ramen) 

Projektplan innehållande bakgrund, specifik målsättning , arbetsplan och eventuella tidigare resultat (max 3600 tecken 
inkl blanktecken, innanför ramen) 

Projektuppgifter 
Fyll i de uppgifter som är relevanta för projektet 



Godkänd dr.nr. Ej tillämpbart i detta projekt, kommentar 

GTS: Tidigare erhållna anslag från GTS, gäller den sökandes totala tilldelning från GTS genom åren: 
Datum:                        Summa Projekt (om annat än det aktuella)

Tidigare erhållna anslag från annan källa för projektet: 
Datum:                        Summa Anslagskälla   

Övrigt sökta anslag för samma projektet under samma period: 
 Datum:                        Summa Anslagskälla   

Etikgranskning 

Anslag 

Summa anslag från GTS genom åren: 



Specificerad kostnadskalkyl, ex kemikalier (etanol och aceton) 2500:- 

Totalsumma GTS 

Redovisning av projektets framskridande sedan förra ansökningstillfället (gäller ej förstagångssökande) 
För doktorandprojekt: beskriv även doktorandprojektets framskridande 

Medel som nu söks från GTS, kostnadsplan (Uppgifterna avser huvudsökandes forskningsmedel från GTS) 


	Ansökan kan i år skickas med epost, senast den 30 september 2016. Sökande måste vara medlem i GTS och årsavgiften erlagd. Besked om tilldelade medel kommer att erhållas i december månad. Observera att bidrag ej beviljas för någon form av lönemedel.
	(bifoga inte artiklar eller särtryck)
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