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Utdanningsstipend

Søknadsfrist 15. september 2022 kl. 14.
Formål
Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet i
fagutøvelsen, herunder bidra til kunnskap om evaluering og dokumentasjon av praksis. Tildelingen skal fremme
fysioterapifaget i Norge.
Hvem kan søke
Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut.
Søknadsfrist
Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars kl. 14, og 15. september kl. 14.
Søknad må sendes inn til en av søknadsfristene før normert studietid for utdanningen er avsluttet. Det kan søkes for hele
studiet i løpet av første studieår. Ved søknad senere i studieløpet kan det søkes om inneværende studieår og fremover til
normert studieavslutning.
Dokumentasjon på at utdanningen er påbegynt skal legges ved søknaden.
Hva kan det søkes utdanningsstipend til
Det kan søkes stipend til videreutdanning som gir minimum 30 studiepoeng.
Fysioterapispesifikke masterstudier og høyere utdanning i Norge.
Fysioterapirelevante masterstudier og høyere utdanning i Norge.
Fysioterapispesifikke masterstudier i utlandet, der utdanningen bare er åpen for fysioterapeuter.
Fysioterapirelevante masterstudier i utlandet, der fysioterapi er ett av opptaksgrunnlagene.

Det kan søkes stipend til maksimum 120 studiepoeng innen et fagområde. Der det er tildelt utdanningsstipend til studier som
senere gir innpassing i andre studier, f.eks. som del av en mastergrad, vil stipendene fra Fysiofondet bli samordnet.
Det kan tildeles utdanningsstipend til inntil to masterstudier, forutsatt at det er ulike fagområder og tidligere tildelinger er
avsluttet tilfredsstillende.
For utdanninger i utlandet er det søkers ansvar å sende inn dokumentasjon på at utdanningen er godkjent av NOKUT. Det må
fremgå av dokumentasjonen hvor mange studiepoeng utdanningen gir i Norge. Dette skal sendes sammen med rapporten
etter avsluttet utdanning.
Utfylling av søknaden
Dokumentasjon på at utdanningen er påbegynt skal legges ved søknaden.
Stipendet er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til utdanningen. Dette omfatter semester- og studieavgift, litteratur,
studiemateriell og eventuelle reise- og overnattingsutgifter. Søknaden skal derfor inneholde et budsjett med anslåtte
kostnader.
Stipendet kan ikke brukes til å dekke tapt inntekt, kjøp/leie av PC eller annet utstyr, eller kurs, kongresser o.l. som ikke er
obligatorisk del av utdanningen. Utgifter til obligatorisk veiledning i praksis og leie av praksisplass, der studenten har
motsvarende inntekter av den obligatoriske pasientbehandlingen, kan ikke belastes utdanningsstipendet.
Vær oppmerksom på at vedlegg du ikke selv har i elektronisk format må skannes og vedlegges som PDF-fil. Det er derfor
viktig å beregne god tid på utfylling av søknadsskjemaet.
Stipendets størrelse

Stipendet beregnes ut fra:
Studiepoeng: Inntil kr 100 pr. studiepoeng.
Ved særlig høye reise- og/eller overnattingsutgifter kan det søkes om et ekstratilskudd på inntil kr 350 pr. studiepoeng.
Studie-/semesteravgift høyere enn kr 1 000 pr semester utløser et ekstratilskudd på inntil kr 10 000 pr. fagområde.
Egenbehandling for studenter i psykomotorisk fysioterapi utløser et øremerket ekstratilskudd på inntil kr 10 000.
Maksimalt stipend for studier innen ett fagområde er kr 54 000. Stipend til egenbehandling kommer i tillegg.
Reise- og overnattingssatser:
Reiseutgifter beregnes etter rimeligste, offentlige reisemåte. Når det er absolutt nødvendig å bruke egen bil, blir en sats på kr
1,50 pr. km. lagt til grunn. Når utdanningen gjør det nødvendig å overnatte utenfor hjemmet, kan inntil kr 600 pr. døgn ved
overnatting etter regning dekkes av stipendet.
Rapportering
I henhold til vedtektene plikter mottakere av midler fra Fysiofondet å avgi rapport og regnskap med bilag. Rapport skal sendes
inn etter avsluttet utdanning.
Behandling av søknader
Til søknadsfristen 15. september 2022 kl. 14, kan det forventes svar i løpet av oktober 2022.
Stipendet utbetales i to omganger. Én del kort tid etter vedtak om tildeling, og resten etter avsluttet utdanning når sluttrapport
med regnskap er levert. Tildelinger til utdanning i utlandet utbetales ikke før sluttrapport med NOKUT-godkjenning er levert
etter endt utdanning.
Kriterier for utdanningsstipend blir fastsatt av Fondsstyret, og lyses ut i Fysiofondets søknadsportal.
Fondsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å behandle søknadene. Søknader det er tvil om, behandles i Fondsstyret.
Fondsstyret får oversikt over behandlede søknader og fatter endelig vedtak. Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets
økonomiske rammer, basert på forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan avslag/reduksjon være
aktuelt ut fra en totalvurdering av midler som står til rådighet i perioden.

