STIPENDIAFONDS KNMP

PROCEDURE EN CRITERIA

 et Stipendiafonds strekt tot het verlenen van stipendia aan studenten in de farmacie aan de
H
universiteiten van Groningen, Utrecht en Leiden aan studenten in de biofarmacie aan de universiteit
van Leiden. De stipendia zijn bedoeld als bijdragen in de kosten voor het maken van een studiereis (met
inbegrip van het verrichten van onderzoeksproject op het gebied van de farmacie) naar het buitenland.

PROCEDURE
Het Curatorium beoordeelt de ingekomen aanvragen drie keer per jaar, in februari, juli en oktober. De sluitingsdata
hiervoor liggen resp. op 1 februari, 1 juli en 1 oktober. Aanvragen die na een sluitingsdatum binnenkomen worden tijdens
de eerstvolgende vergadering behandeld. Wanneer de onderliggende stukken nog niet volledig zijn op het moment
van indienen van uw aanvraag, dan is het beter deze uw aanvraag alvast in te sturen i.p.v. uitstellen tot de volgende
beoordelingsronde. De ontbrekende gegevens stuurt u in dat geval z.s.m. na. De aanvrager mag op het moment van
beoordeling nog niet zijn gestart met het onderzoek. Aanvragers ontvangen uiterlijk 1 maand na de sluitingsdatum
schriftelijk bericht over toekenning of afwijzing van een aanvraag.
Het beschikbare budget wordt verdeeld voor twee typen aanvragen:
• Een deel wordt gebruikt voor gewone aanvragen op basis van een positieve  'lichte' beoordeling voor een bedrag
tussen de 300 en 500 Euros (vastgesteld per ronde op basis van beschikbare middelen)
• Een deel wordt gebruikt voor uitzonderlijke aanvragers op basis van een positieve 'zware' beoordeling voor aanvullende
criteria (zie hieronder).
Iedere aanvrager moet vooraf via het aanvraagformulier aangeven of hij of zij  voor een 'lichte' of 'zware' beoordeling
kiest. In het laatste geval moeten extra vragen worden beantwoord. Indien een aanvraag wordt afgewezen kan niet alsnog
een lichte aanvraag worden gedaan. Een student kan dus slechts eenmaal een aanvraag indienen bij het Stipendiafonds.

CRITERIA LICHTE BEOORDELING
Om in aanmerking te komen voor een stipendium uit het fonds dient de student een aanvraag in bij de secretaris onder
overlegging van de volgende gegevens:
a. 	 de nodige personalia zoals naam, voornamen, adres, bankrekeningnummer
a. 	 het doel en de bestemming van de studiereis
b. 	de duur van de reis, bijzonderheden inzake transport, periode verblijf enz.
Toelichting: In principe komen aanvragen alleen in aanmerking wanneer de aanvrager tenminste 4 maanden lang
onderzoek in het buitenland verricht. Hierop is alleen een uitzondering mogelijk wanneer het onderzoek in het
buitenland een onderdeel vormt van een langer durend traject waarbij een ander deel in Nederland wordt uitgevoerd
en één geheel vormt met het buitenlandse deel.
c. 	 korte beschrijving van het onderzoeksonderwerp
e. 	een aanbeveling van twee docenten van de hierboven genoemde studierichtingen in Nederland
Toelichting: een aanbeveling van een begeleidende promovendus telt in dit verband mee, maar een aanbeveling van
een studieadviseur niet.
f. 	 toestemming van de universiteit hiervoor en van de ontvangende instantie dat de student is toegelaten
g. 	een ondertekende verklaring afkomstig van de begeleider in Nederland of het ontvangende instituut dat er geen
sprake is van een door de opdrachtgever en/of het farmaceutisch bedrijfsleven betaalde positie
g. een bewijs dat de aanvrager kandidaat-lid van de KNMP is.
Toelichting: bijv. een adreswikkel van uw Pharmaceutisch Weekblad
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CRITERIA ZWARE BEOORDELING VAN HIGH POTENTIALS
Om in aanmerking te komen voor een substantieel stipendium uit het fonds dient de student een aanvraag in bij de
secretaris onder overlegging van:
a.  	alle gegevens die voor een lichte beoordeling zijn vereist (zie hierboven)
b. 	curriculum vitae
c. 	
de twee docenten die de aanvrage ondersteunen dienen te motiveren waarom de betreffende student een high
potential is. Bovendien dient één van deze docenten hoogleraar te zijn verbonden aan de betreffende opleiding.
d. 	cijferlijst betreffende de tot dusverre bereikte studieresultaten
e. een duidelijke en concrete beschrijving van het beoogde onderzoek (incl. concrete onderzoeksvraag en beoogde
methodologie)
f. 	 budgettaire onderbouwing van het gevraagde bedrag
Om in aanmerking te komen voor een 'zware' aanvraag dient de aanvrager te voldoen aan zoveel mogelijk van de
hieronder genoemde aspecten:
• Een peer reviewed, internationale publicatie als eerste auteur;
• 	 Gemiddelde > 8.0 in het meest recent afgesloten jaar van de master;
• 	 Behoren tot de 5% beste studenten van zijn / haar jaar;
• 	 Volgen van meerdere studies;

• 	 Maatschappelijk engagement (bijvoorbeeld bekleden van een bestuursfunctie).

Let op: Iedere student mag slechts eenmaal een aanvraag voor een stipendium indienen. Aanvragers van een zware
beoordeling komen niet meer voor de lichte uitkering in aanmerking indien zij worden afgewezen.
Tip: Aangezien een zware aanvraag bijzonder kritisch wordt getoetst door het Curatorium, adviseren wij vooraf met de
referenten van de universiteiten te bespreken hoe realistisch een dergelijke aanvraag is.
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