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Allmänt
Bidraget är riktat till studenter/studentgrupper knutna till institutionen för psykologi, Uppsala universitet.
Syftet med bidraget är att sponsra studentaktiviteter som är av sådant slag att de kan anses komplettera
de studier som sökande student/studentgrupp bedriver vid institutionen för psykologi. Bidragsansökan
skickas till, och administreras av, institutionens grundutbildningsnämnd (GUN). Det finns inget tak på
antalet aktiviteter som kan beviljas bidrag, dock får den totala bidragssumman inte överstiga 10 000 kr
under en och samma termin.

Riktlinjer
-

-

-

-

En student anses som knuten till institutionen under den period hen är registrerad på en av
institutionen administrerad kurs på grundläggande eller avancerad nivå (för lista över kurser
se: http://psyk.uu.se/student/terminens-kurser-och-tidsplaner/).
En studentgrupp anses som knuten till institutionen om den i huvudsak består av studenter
från Psykologprogrammet, Beteendevetenskapligt kandidatprogram,
Psykoterapeutprogrammet, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor,
Dietistprogrammet, Logopedprogrammet, Masterprogrammet i samhällsvetenskap (inriktning
psykologi) och/eller någon av institutionens fristående kurser.
Ansökan, som skickas till institutionens registrator, skall innehålla: (1) en beskrivning av
vem/vilka som söker, (2) en beskrivning av aktiviteten, (3) en motivering gällande på vilket
sätt aktiviteten kompletterar studierna som studenten/studenterna bedriver vid institutionen
för psykologi, (4) en detaljerad budget där sökt belopp tydligt framgår, (5) en beskrivning av
vilka studenter som tillåts delta på aktiviteten, (6) information om eventuell deltagaravgift
och (7) en lista över andra sponsorer (inkludera tilltänkta sponsorer, dvs. aktörer som
tillfrågats men ännu inte svarat).
I beslutsprocessen tar GUN ställning till följande frågor; (1) Finns anknytning till
institutionen (se definition ovan)? (2) Kan aktiviteten ses som ett relevant komplement till de
studier som sökande student/studentgrupp bedriver vid institutionen? (3) Är kostnaden rimlig
(givet innehåll, antal studenter som erbjuds delta, etc.)?
GUN skall arbeta för att bidraget, över tid, skall fördelas rättvist över de studentgrupper som
är knutna till institutionen för psykologi (se definition ovan)
Gällande utbetalning av beviljat bidrag. Om möjligt skall kostnader faktureras institutionen.
Om fakturering inte är möjlig så betalas bidraget ut mot uppvisning av kvitton.
Bidraget får inte användas till mat och dryck.

