
 

 

NVTF Stipendordning for studenter. 
 
NVTF støtter opp under aktivt rekrutteringsarbeid til vei- og trafikkfagene. 
Studenter tilknyttet slike studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. 
NVTF gir økonomisk støtte til studierelaterte aktiviteter som bygger opp om 
foreningens mål og virke. 
 
Studenter under utdanning på masternivå eller høyere kan søke om stipend.  
Du må være medlem i NVTF for å søke på stipend. Studenter får gratis 
medlemskap. Bli medlem via www.nvtf.no  
 
 
Stipendordningen legger spesiell vekt på at tema/oppgaven er: 

 Framtidsrettet 

 Kreativ 

 Har nytteverdi i bransjen 

Årlig budsjetterer NVTF med ca. 30 000 kr, á maks 3 stipender på inntil  

10 000 NOK. 

Søknad om stipend behandles etter retningslinjer for tildeling av økonomisk 
støtte. Søknad sendes NVTFs sekretariat: nvtf@tekna.no 
 
Søknader behandles av styret i NVTF til faste datoer – se retningslinjene. 

 
  

http://www.nvtf.no/
mailto:nvtf@tekna.no


 

 

Retningslinjer for tildeling av stipend 
 
Gjeldende periode: Sept 2014 -  
 

1. Formål 

De aktiviteter og tiltak som NVTF støtter skal være i overensstemmelse med 
foreningens mål og virke i vid forstand. Det skal legges spesiell vekt på å 
støtte aktivitet som kan bidra til å øke interessen og rekrutteringen til veg- og 
trafikkfag og etablering eller videreutvikling av faglige nettverk for studenter 
som allerede er aktive innen denne sektoren. Støtten skal være et middel til å 
nå konkrete mål. 

2. Rammer 

NVTFs styre fastsetter de økonomiske rammene for stipendkomiteens arbeid 
gjennom årlige budsjett. 

3. Organisering av komiteen 

Stipendkomiteen skal bestå av fem medlemmer fra NVTF. Leder og 
medlemmer utpekes av styret i NVTF og minst ett medlem skal være fra 
styret. Arbeidet i komiteen vil kunne skje via telefonsamtaler, e-post, øvrig 
korrespondanse og møter.  
 
NVTFs styre skal informeres fortløpende om alle tildelinger.  
 
Det skal utarbeides en årlig skriftlig rapport om aktiviteten. Rapporten skal 
foreligge innen årsmøtet, være en del av årsrapporten og inneha en kort 
omtale med innhold fra tildelte stipend. 
 

4. Kriterier for tildeling 

Kun studenter under utdanning i siste del av studiet på masternivå eller 
høyere, kan søke.  
Søker må være medlem i NVTF for å søke på stipend. Studenter får gratis 
medlemskap - bli medlem via www.nvtf.no  
 
Frister for innsending av søknad 2017 (dato fastsettes av stipendkomite): 

 20. mars 

 1. desember 
 
Gjennom stipendordningen legges det spesiell vekt på at tema/oppgaven er: 

 Framtidsrettet 

 Kreativ 

 Har nytteverdi i bransjen 

 

Ved tildeling av stipend vil det kunne settes krav til et innlegg eller artikkel i 
tidsskriftet Våre Veger, og/eller formidling gjennom en presentasjon ved NVTF 
lokale avdelinger (fagmøte). 
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Ved søknad om stipend skal det tas i bruk eksisterende mal gitt i dette 
dokumentet. 
 

5. Organisering av tilskudd og støtte 

Følgende punkter skal tjene som retningslinjer for Stipendkomiteens virke: 
 

 Stipendkomiteen skal være oppfinnsom og kreativ. Den oppfordres til å 
tenke utradisjonelt. 

 Stipendkomiteen skal sørge for at midler fordeles slik at mangfoldet i 
den vei- og trafikkfaglige sektoren gjenspeiles. 

 Støtte til studenter skal som hovedregel bidra til å delfinansiere et tiltak 
som neppe ville ha blitt gjennomført uten støtten fra NVTF. 

 Det er mulig å dekke opp til 100 % av utgiftene for mottakere som er 
under utdanning på heltid og der behovet er godt begrunnet.  

 Mottatte søknader skal i utgangspunktet behandles på første 
komiteemøte etter at søknad er mottatt. 

 

6. Utbetaling 

Utbetaling vil skje innen en måned etter at oppgaven er godkjent av veileder 
og levert til sekretariatet i NVTF – nvtf@tekna.no . 
Dersom kandidaten har behov for forskuddsbetaling av stipendet (hele eller 
deler av) i forbindelse med oppgaveløsningen, kan det søkes om dette. Selve 
utbetalingen vil uansett foregå mot dokumentasjon for faktiske utgifter. Det 
forutsettes at stipendmottaker har dialgo med sekretariatet om det praktiske 
rundt dette. 
 

7. Revidering av ”retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte 

 Revidering av ”Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte” skal 
foretas minimum en gang per år. 

 Revidering skal foretas av styret. 
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8. Mal for søknader 

Nedenstående mal skal tas i bruk ved søknader på stipend. Alle punkter i 
malen skal beskrives og hele søknaden skal være på maksimalt 2 sider. 
Søknaden skal sendes via post eller e-post til NVTF, og skal være 
underskrevet av søker. Det oppfordres til å legge ved et anbefalingsbrev fra 
tilhørende institutt eller faglærer/veileder. 
 
Mal: 
 
Til: 
Norsk veg- og trafikkfaglig forening 
v/Stipendkommiteen 
 
Fra: 
Navn søker og institutt/adresse 
 
Overskrift 

1) Problemstilling/fokusområde og arbeidsmål (maks tre mål) 
2) Kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres (hva, hvor og tidsramme) 
3) Samarbeidspartnere 
4) Beskrivelse (budsjett) av hva stipendpengene vil bli benyttet til. 
5) Hvordan resultater fra oppgaven kan/skal formidles – vurder om egnet 

for: 
a. Innlegg/artikkel i Våre Veger, Vegen og vi, Teknisk ukeblad 
b. Websider – angi hvilke (NVTF sine er obligatorisk) 
c. Foredrag i fagmøte 
d. Annet? 

 
 
Underskrift/dato 
 
Eventuelt vedlegg:  

- Anbefaling xx 
- Evt søknad om forskuddsbetaling. 

 


