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THE BIRGIT RAUSING LANGUAGE PROGRAMME 
   Resebidrag för forskarstuderande i kinesiska/sinologi 

 
Lunds universitet utlyser våren 2022 resebidrag för forskarstuderande i 
kinesiska/sinologi inom The Birgit Rausing Language Programme. Bidraget är avsett att 
täcka kostnader i samband med fältarbetesresa, konferensresa, alternativt kostnader för 
deltagande i digital konferens eller workshop. Konferensbidrag kan sökas för endast 
deltagande eller för deltagande med presentation av eget projekt. 
 
Områden 
Forskning om kinesiska språket och/eller kulturen och samhället. 
 
Sökande 
Sökande ska vid ansökningstillfället vara antagen till forskarutbildning i kinesiska vid 
Lunds universitet 
 
Ansökningar från behöriga sökande som antagits till forskarstudier under de senaste två 
åren prioriteras i första hand, i andra hand behöriga sökande som inte tidigare erhållit medel 
från BRLP. 
 
Villkor 
 

• Den konferens/workshop/fältarbetesresa som ansökan avser skall äga rum mellan 
den 30 Juni 2022 och den 30 juni 2023. 
 

• Bidraget kan sökas för rese- och boendekostnader samt ersättning för fördyrande 
levnadsomkostnader, i enlighet med skatteverkets beräkning av utlands-
traktamente, samt för deltagaravgifter och andra till konferensen/ 
workshoppen/fältarbetet knutna kostnader. 

 
• Om medel även söks (alternativt redan har beviljats) från annan finansiär för 

samma ändamål ska detta anges i ansökan. 
 

• Bidraget får inte användas för lönemedel. 
 

• En vetenskaplig och ekonomisk redovisning ska lämnas in till ledningsgruppen för 
The Birgit Rausing Language Programme senast en månad efter avslutad 
utlandsvistelse/avslutad konferens. 
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Ansökan 
Den skriftliga ansökan skall innehålla följande dokument: 

• Curriculum Vitae 
• Ladokutdrag 
• Forskningsplan (max fyra sidor)  
• Intyg/rekommendation från handledare  
• I förekommande fall: Intyg eller korrespondens som visar att sökandes 

paper/presentation antagits till konferens 
• I förekommande fall: Intyg från den tilltänkta värdinstitutionen för fältarbetet att 

denna kan ta emot den sökande 
• Budget/kalkylerade kostnader 

 
Ansökan skickas via e-post till gunilla.ek_werner@sol.lu.se (med scannade bilagor i pdf-
format). I mejlets ämnesrad ska stå "The Birgit Rausing Language Programme" samt 
diarienummer (se ovan). Ansökan ska vara ledningsgruppen tillhanda senast den 15 maj 
2022.  
 
Beslut 
Beslut om utdelning fattas av ledningsgruppen för The Birgit Rausing Language 
Programme den 30 maj 2022. 
 
Kontakt 
Närmare information ges av Gunilla Ek Werner, e-post: gunilla.ek_werner@sol.lu.se eller 
telefon: 046-222 87 10 

Ekonomi/utbetalning av medel 
Beträffande utbetalning av medel från The Birgit Rausing Language Programme och ev. 
andra ekonomifrågor relaterade till detta, vänligen kontakta vår ekonom:  
 
Nicole Rajabi, e-post: nicole.rajabi@sol.lu.se  
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