Subsidievoorwaarden LISF
Studenten verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor een studieverblijf
in het buitenland. Het studieverblijf moet passen binnen de studie. Je kunt een aanvraag indienen
voor onderzoek, onderwijs, een ervaringsstage, deelname congres of ter voorbereiding op een
promotie.
De studieverblijven die in aanmerking komen voor een subsidie van LUF Internationaal StudieFonds
(LISF) voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden
Een aanvraag komt in aanmerking voor subsidie als jij iets gaat doen wat je zelf hebt bedacht en heel
goed weet hoe je het gaat doen, wat je wilt weten en wat je beperkingen zijn. Daarnaast verwachten
we dat je aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project uniek is en steun van het LISF
verdient.
Je maakt kans op een subsidie van het LISF als je voldoet aan alle absolute criteria én aan de relatieve
criteria die op jou en je project van toepassing zijn.
Absolute criteria
 Je staat ingeschreven bij de Universiteit Leiden en hebt de eerste twee jaren van je bachelor
met succes afgerond.
 Je gaat niet een volledige buitenlandse master/opleiding doen.
 Je vertrekt ná het spreekuur en de vergadering en niet daarvoor al.
 Je bent aanwezig op het spreekuur waar je aanvraag wordt behandeld (zie agenda).
 Je bent/wordt Studentlid van het LUF.
Relatieve criteria
Je moet de criteria die voor jou van toepassing zijn kunnen toelichten in je aanvraag en tijdens het
spreekuur.
Algemene relatieve criteria (van toepassing op iedereen)
 Bij de beoordeling van je aanvraag wordt rekening gehouden met het niveau van je opleiding
(bachelor, (research)master of voorbereiding promotie).
 Je bent een veelbelovend student, wat onder meer blijkt uit je studieresultaten en cv.
 Het buitenlandproject geeft je een duidelijke (academische) meerwaarde.
 Je kunt je motivatie en enthousiasme voor dit project overtuigend overbrengen.
 Je laat zien dat je de materie beheerst.
 Je hebt een duidelijk plan van aanpak voor je project.
 Het project past goed in je opleiding.
 Het project heeft een solide financiële onderbouwing.
 Je probeert ook elders fondsen te verwerven.

Project specifieke relatieve criteria
 Onderzoek:
o Het project heeft voldoende diepgang en een duidelijke vraagstelling/doelstelling
waaruit de noodzaak en meerwaarde van de bestemming blijkt. De methoden,
planning, organisatie en begeleiding zijn solide en rechtvaardigen de verwachting dat
het project binnen de gestelde tijd kan worden uitgevoerd. Je project is bij voorkeur
origineel en je hebt een eigen, individuele inbreng in de keuze en opzet van het
project of je hebt een eigen visie op de opzet van het onderzoek en kunt motiveren
waarom het voor jou belangrijk is hieraan mee te werken.
 Onderwijs:
o De meerwaarde van de buitenlandlocatie is duidelijk aantoonbaar. Het gaat om
onderwijs dat niet in Nederland gevolgd kan worden of er is een
onderzoekscomponent aan gekoppeld die het project verrijkt.
 Ervaringsstage:
o Je kunt duidelijk aantonen wat de meerwaarde van de stage is en goed toelichten
wat je eigen bijdrage tijdens de stage zal zijn. Voor co-schappen geldt dat de
meerwaarde van de buitenlandbestemming expliciet duidelijk moet zijn.
 Deelname congres:
o Voor een congres of symposium kan de commissie een subsidie van maximaal € 300
toekennen, mits de aanvrager een presentatie of voordracht zal geven tijdens het
congres of symposium en zich inspant dat ten minste één derde van de kosten door
de faculteit of het departement wordt bekostigd. Bij een dergelijke aanvraag moet
als bijlage ook een acceptatiebrief van de congresorganisatie en een samenvatting
van de presentatie of voordracht gevoegd worden.
 Voorbereiding promotie:
o Je start binnen zes maanden na afstuderen aan de Universiteit Leiden met dit
project, dat moet leiden tot een voorstel voor promotieonderzoek aan de
Universiteit Leiden. Het project heeft een duidelijke vraagstelling/doelstelling
waaruit de noodzaak en meerwaarde van de bestemming blijkt. De methoden,
planning, organisatie en begeleiding zijn solide. Je kunt onderbouwen welke
resultaten je verwacht te behalen. Je project is origineel en je hebt een eigen visie op
het project en kunt motiveren waarom het belangrijk is dat dit project wordt
uitgevoerd en wat jouw meerwaarde hierbij is.

