ADOLF ØIENS FOND FOR ØKONOMISK UTDANNING
Formål: Stiftelsen har som formål å støtte den videre utvikling av en merkantil høyere
utdanning på mastergrads nivå eller høyere i økonomisk administrative fag i Trondheim i
samsvar med Nasjonalt Råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sine
anbefalinger for utdanningsinstitusjon og fagkrets.
Målgruppe: Utdelinger fra stiftelsen skal ytes til NTNU Handelshøyskolen, herunder
skolen, lærekrefter, forskning, studenter, alumni så vel som emeriti. Utdelinger kan skje
som tilskudd til driftsrelaterte tiltak, særskilte prosjekter og/eller reisestipender.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at
tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND VED MERKANTIL HØYERE UTDANNING.

1: Søknadsberettige er studenter og ansatte ved NTNU Handelshøyskolen, fortrinnsvis kandidater
som har en slik tilknytning til Trondheim og omegn slik at tildelinger fra Stiftelsen antas å ville få
ringvirkninger for byen og omegn.
2: Stipend gis til videregående utdanning i bedriftsøkonomiske fag, fortrinnsvis i utlandet.
Kandidatene må ha gjennomgått et fulltidsstudium av minst 3 års varighet ved NTNU
Handelshøyskolen. Det kan også gis stipend til lærere tilsatt ved samme institutt.
3: Utdelinger kan også gis som tilskudd til særskilte prosjekter innen forskning for vitenskapelige
ansatte/stipendiater som gjennomfører forskningsopphold ved norske og/eller utenlandske
universitet og høgskoler. Den ansattes lønn dekkes av den institusjonen hvor den vitenskapelige
tilsatte/stipendiat arbeider. Fondet dekker helt eller delvis de ekstraordinære kostnader som
oppstår ved sådant opphold. Dekningen skal holde seg innenfor de maksimumssatser som Norges
Forskningsråd benytter. Det understrekes at bevilgingene gis til konkretiserte prosjekter, tiltak eller
aktiviteter, og ikke som en generell bevilgning til mottakers disposisjon. Det skal rapporteres om
faglig aktivitet og forskningsmessig resultat etter sådant opphold.
4: Stiftelsen skal normalt ikke bidra med tildeling til formål og aktiviteter som primært finansieres og
driftes av det offentlige, men bidra som et supplement ut over det som dekkes av offentlige midler.
5: Søknad sendes Adolf Øiens Fond For Økonomisk Utdanning. Søknader vil bli kvalitetssikret av
NTNU Handelshøyskolen som også vil gi faglig assistanse ved vurdering av søknader.

