TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

Regler för Trafiktekniska Föreningens stipendium för
examensarbete
1§

Stipendiets syfte är att uppmuntra högskole- eller universitetsstuderande som specialiserar sig
inom trafik- och transportområdet att utföra examensarbeten med hög kvalitet. Syftet är
dessutom att främja kunskapsutbytet mellan högskolorna och yrkeskåren.

2§

Enbart arbeten utförda av studerande på grundutbildningsnivå vid svensk högskola eller
universitet kan belönas med stipendiet. Arbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete
eller C-uppsats motsvarande minst 15 poäng.

§3

Det huvudsakliga arbetet för examensarbetet ska vara genomfört under kalenderåret före
Trafiktekniska Föreningens årsmöte. Examensarbetet ska vara godkänt av den nominerade
institutionen senast den 10 februari.

4§

5§

De nominerade bidragen bedöms på följande kriterier. Arbetet ska vara:
•

Intressant och nyskapande

•

Utvecklingsbart och generaliserbart

•

Sakligt och seriöst

•

Väl presenterat och lättillgängligt

Stipendiet annonseras årligen på föreningens hemsida samt genom ett utskick av information
till aktuella institutioner genom styrelsens kontaktperson för högskola och universitets försorg.
Även institutioner som inte får detta utskick kan nominera examensarbeten.

6§

Stipendiet sökes genom att ämnesföreträdaren för en institution anmäler maximalt två arbeten
till Trafiktekniska Föreningens styrelse senast den 15 februari. Arbetet ska skickas till
styrelsen i PDF-format.

7§

Val av stipendiat/-er sker genom att en jury, utsedd av styrelsen, bedömer ansökningarna och
lämnar förslag till styrelsen. Stipendiat/-er utses av föreningens styrelse. Beslut om stipendier
meddelas senast den 15 mars.
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8§

Om arbetet utförs av flera personer delas stipendiebeloppet lika. Om inget arbete bedöms vara
tillräckligt kvalificerat för erhållande av stipendiet fattas beslut om att inte utdela något detta
år. Högst tre stipendier per år utdelas. Ekonomisk ram för stipendiet redovisas för årsmötet i
styrelsens förslag till årsbudget.

9§

Belönat arbete ska muntligen redovisas vid föreningens nästkommande årsmöte. Föreningen
förbehåller sig rätten att, efter samråd med stipendiat/-er, publicera arbetet i lämplig form.

Dessa regler är upprättade av styrelsen för Trafiktekniska Föreningen 1986-11-04 och reviderade 1988-0218, 2004-04-20 2005-01-27, samt 2013-06-12 samt 2014-11-03.

