
 

Anvisningar för ansökan avseende audiologisk forskning (Ansökan 5 ex) 

 
Anslag kan utgå inom de medicinska, pedagogiska, psykologiska, psykosociala och tekniska 
områdena till 

- Forskningsprojekt inklusive teknisk utrustning 
- Stipendium för doktorand 
- Studieresor som avser forskning 

 
Ansökningstiden utgår den 28/2. Anslag som inte tagits i anspråk senast 31/5 året efter 
ansökningsåret förfaller och återgår till stiftelsen. Instruktioner om ansökningsförfarandet finns på 
Stifelsens hemsida: www.tystaskolan.se. 
 

Forskningsanslag 
 
Anslag kan sökas för exempelvis teknisk utrustning eller för inköp av specificerade tjänster som 
utförs på en institution eller en klinik. I en sådan ansökan skall det tydligt framgå att de tjänster som 
man avser utförs av personal anställd vid en institution eller klinik, och att denna har 
arbetsgivaransvar. Tidsbegränsat stipendium för doktorand kan beviljas.  
 
Forskningsansökan skall innefatta hypotes och målsättning, beskrivning av metod och 
studiegrupper (t ex patienter). Forskargruppens sammansättning och kompetens skall beskrivas. 
Betydelsen av forskningen skall också belysas.  
  
Ansökan skickas in i fem exemplar och detta gäller också samtliga bilagor (OBS i pappersform!). 
Utbetalning kommer att ske till institution eller motsvarande. 
 
En kortfattad redovisning (i pappersform, ett exemplar) av forskningsresultaten skall skickas till 
Stiftelsen Tysta Skolan senast ett år efter det att anslaget har beviljats. Skicka gärna med eventuella 
publikationer eller kopia av inskickade manuskript. Redovisningen är en förutsättning för 
eventuella framtida forskningsanslag.  
 

Resebidrag 
 
Resebidrag kan sökas för vetenskapliga kongresser och för studieresor. Resorna skall avse 
vidareutbildning eller presentation av vetenskapliga resultat. Resor, som kan anses ingå i det 
ordinarie arbetet och som bör bekostas av arbetsgivaren, stöds som regel inte av Stifelsen Tysta 
Skolan. Kongress- och mötesresor där sökande presenterar egna resultat i form av föredrag eller 
posters kommer att prioriteras. Vid reseansökan skall resans ändamål och tidpunkten för resan 
tydligt framgå. Kopior av eventuella kongressprogram skall bifogas.  
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STIFTELSEN TYSTA SKOLAN 
Brahegatan 32, 114 37 Stockholm 
Tel. 08-667 68 29 
E-post:stiftelsen.tysta.skolan@comhem.se 
Hemsida: www.tystaskolan.se 
(OBS! Skicka inte in ansökan via E-post!) 
 
 



STIFTELSEN TYSTA SKOLAN ANSÖKAN OM
Brahegatam 32,  114 37 Stockholm ANSLAG TILL AUDIOLOGISK FORSKNING

Telefon: 08-667 68 29 År ____________
Hemsida : www.tystaskolan.se

E-post : stiftelsen.tysta.skolan@comhem.se

(OBS! Skicka inte in ansökan via E-post!)

SÖKANDE 

Namn __________________________________ Yrke/titel: _________________________________

Adress:________________________________________________________________________________

Tel. arbete: ________________Tel. bostad:_______________ e-mail: _____________________________

Medarbetare: ___________________________________________________________________________

Institution:_____________________________________________________________________

Institutionschef/Annan referens/Huvudhandledare (vid doktorandstipendium)

______________________________________________________________________________

ANSÖKAN OM FORSKNINGSBIDRAG

Planerat projekt (titel och kort sammanfatting; utförlig beskrivning och motivering 

i sperarata bilagor):

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Apparatur, specifikation med fabrikat och katalognummer Kostnad: ___________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Förbrukningsartiklar och material: Kostnad: ___________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Inköpta tjänster (specificera, ange vem som är huvudman): Kostnad: __________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

S:a Kostnader _________________

Doktorandstipendium, antal månader: ___________________



ANSÖKAN OM RESEBIDRAG

Resans ändamål:___________________________________________________________________________

Resekostnader (specificeras) (Se schablon på hemsidan)                         Kronor: ____________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Tidpunkt för resan (bidrag utgår icke till redan företagen resa). _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

OBS! Information om ansökningsförfarandet finns på Stiftelsen Tysta Skolans hemsida 
www.tystaskolan.se. Läs igeom instruktionerna som finns på följande flikar: Audiologisk 
forskning/Resebidrag/Söka bidrag. 

BIDRAG OCH ANSÖKNINGAR FRÅN ANDRA FONDER/STIFTELSER

Bidrag har erhållits, har sökts, skall sökas från:

Fond/Stiftelse                                         Belopp           Erhållits           Sökts           Skall sökas

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

TIDIGARE ERHÅLLNA ANSLAG FRÅN STIFTELSEN TYSTA SKOLAN

Tidigare erhållet/erhållna anslag

År                                  Belopp               Ändamål

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Underskrift av sökanden

Ort: _______________________________  Datum: ________________________________

Namn: _____________________________  Namnet textat: ___________________________

Godkännes: (t ex prefekt/verksamhetschef/styrelse för institutionen vid vilken arbetet skall utföras)

____________________________________

Ofullständigt ifylld ansökan minskar möjligheterna till bidrag. Reseanslag utbetalas i samband med 

avresan. Om anslaget inte kan användas för uppgivet ändamål skall beloppet återbetalas till 

Stiftelsen Tysta Skolan. Ansökan skall vara Stiftelsen Tysta Skolan tillhanda senast den 28 februari. 

Besked om erhållet bidrag lämnas skriftligen i början av juni. 


