Aanvraagformulier

NIKI/GWO-BEURS
Overzicht van gegevens en toelichtingen om in aanmerking te komen voor het
selectieproces voor een beurs ten behoeve van een verblijf aan het Nederlands
Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence. Deze gegevens zullen door
de beoordelingscommissie en het bestuur van de Stichting Vrienden van het NIKI,
die de beurzen verstrekt, strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonlijke gegevens
Naam

*
Geboortedatum en -plaats

*
Adres

Postcode en woonplaats

Financiële gegevens
IBAN

*
Ten name van

*
Studiegegevens
Universiteit

*
Datum bachelor-/masterexamen

*
Hoofdvak/Major

Relevante minoren

Specialisatie tijdens/na studie

*
[ Velden met een * zijn verplicht ]
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Overig
Wordt een promotie voorbereid?

*

ja

nee

Huidige functie(s)

Wat is de gewenste verblijfsduur op het NIKI?

*
Wat is de gewenste verblijfsperiode op het NIKI?

*
Toelichting op noodzaak aanvraag financiële ondersteuning

Is elders een beurs/financiële ondersteuning aangevraagd?
ja

nee

Zo ja, bij welke instantie en voor welk bedrag?

Indien na het indienen van deze aanvraag van een ander fonds of instantie een financiële bijdrage beschikbaar wordt
gesteld, verzoeken wij u dit per e-mail mede te delen aan de secretaris van de Vriendenstichting.

Omschrijving van het onderwerp waarvoor een beurs wordt aangevraagd

*
Indicatie beheersing Italiaanse taal (ten minste passief)

*

Handtekening (digitaal)

*

Datum

*

Plaats

[ Velden met een * zijn verplicht ]
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Gelieve de complete aanvraag te versturen naar:
vriendenstichting@nikiflorence.org

Een complete aanvraag bestaat uit:
1.

Dit volledig ingevulde aanvraagformulier

2.

Een heldere beschrijving van het onderzoek in maximaal 2 A4 (exclusief eventuele
literatuurlijst en andere bijlagen), waarin vraagstelling, wetenschappelijke methode en
werkwijze afzonderlijk zijn toegelicht

3.

Een motivatiebrief (maximaal 1 A4)

4.

Een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of van een gepromoveerde
kunsthistoricus die aan een universiteit verbonden is.

Aanvragen die niet voldoen aan deze criteria of onvolledig zijn, worden niet in behandeling
genomen.
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