
 

 

 

Tema: Stipend for høyere utdanning 

Når er søknadsfristen? 
• Søknadsfrist for studier vårsemester 2012 er 1. februar. Søknader sendt etter denne dato 

realitetsbehandles ikke 
• Søknadsfrist for studier høstsemester 2012 er 1. oktober. Søknader sendt etter denne dato 

realitetsbehandles ikke 

Hvem kan få tilskudd? 
• Studenter ved universiteter og høgskoler 

Hva kan det gis tilskudd til? 
• Samisk lærerutdanning og annen lærerutdanning 
• Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk. Se egne beregningsregler for sør og 

lulesamisk språk 
• Høyere utdanning i læremiddelpedagogikk  
• Tolkeutdanning for samiske tolker og translatører  
• Videreutdanning for samiske førskolelærere  
• Videreutdanning innen eldreomsorg utover bachelorgrad 
• Videreutdanning innen rusomsorg utover bachelorgrad 
• Videreutdanning innen psykisk helsearbeid utover bachelorgrad 
• 1 stipend til utdanning i konservering i Norge både på bachelor- og masternivå 
 

Hvordan beregnes tilskuddet? 
• Det ytes kr 7 500 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester 
• Det ytes kr 10 000 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester 
• Det ytes kr 20 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester 
• Egne beregningsregler for studenter som tar høyere utdanning innen sør- eller lulesamisk språk: 

• Det ytes et tilleggsstipend til studier i sør- og lulesamisk språk på kr 5000 for studier 
mellom 15 og 29 studiepoeng per semester 
• Det ytes et tilleggsstipend til studier i sør- og lulesamisk språk på kr 10 000 for studier på 
minimum 30 studiepoeng per semester 

• Det ytes stipend for studier på minimum 10 studiepoeng  
• For studie i samisk på under 15 studiepoeng kreves det i tillegg framleggelse av gjennomført 

eksamen i minst 10 studiepoeng i samisk 
• Som hovedregel ytes ikke stipend innenfor samme fag på samme nivå mer enn en gang 



Krav til søknaden 
• Søknad om tilskudd bør være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget og være datert og 

undertegnet. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden. 
• Søknaden skal inneholde opplysninger som kreves i henhold til Sametingets søknadskjemaer. 
• Det skal fremkomme av søknaden hvilken ordning det søkes tilskudd fra. 

Særlige krav for denne ordningen 
• Søknaden skal inneholde opplysninger om antall studiepoeng i semesteret.  
• Søknaden skal inneholde bekreftelse på betalt semesteravgift eller dokumentasjon på oppmelding 

til eksamen ved høgskole eller universitet 
• Søknad om stipend til lærerutdanning skal inneholde en erklæring om at vedkommende har til 

hensikt å jobbe som samisklærer, lærer ved en samisk skole, bidra til utvikling av samiske 
læremidler eller på annen måte bidra til utvikling av opplæring for samiske barn og unge 

• Søknad om stipend til lærerutdanning uten samisk i fagkretsen må vedlegges bekreftelse på at 
søker har gjennomført og bestått opplæring i samisk som førstespråk i videregående opplæring 
eller tilsvarende 

• Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen. Sametinget kan innen ett år 
kontrollere at søker har avlagt eksamen og kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom dette 
ikke er tilfelle  

• All utdanning etter grunnutdanning som gir studiepoeng er videreutdanning, også master og 
doktorgrad. 

 

Vurdering av og prioritering mellom søknader 
I tillegg til de prioriteringene som kommer fram i Sametingets budsjett vil søknader bli vurdert ut i fra 
økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre 
relevante hensyn. 
 

Kontaktinformasjon 
Ta kontakt med Sametinget hvis du har andre spørsmål om tilskuddsordningen eller spørsmål om hvordan 
søknader skal utarbeides. Telefonnummer 78 47 40 00, e-post samediggi@samediggi.no eller våre nettsider 
www.samediggi.no / www.sametinget.no. Her finner du også opplysninger om beregningsregler, 
utbetalingsvilkår og tildelingskriterier som er vedtatt i Sametingets budsjett for gjeldende år. Bruk gjerne 
vedlegg hvis det ikke er plass på søknadsskjemaet. 
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