Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)
P.b. 1010 Blindern
0315 Oslo
22.10.2008
Påmeldings-/søknadsskjema til IKOS om 
studieopphold ved Université de Bamako, Mali i januar 2009
Frist: torsdag 30. oktober kl. 15
	
Navn: ………………………………………………………………….

e-postadresse og tlf.nr:  ………………………………………............

	Personnr. (11-sifret): …………………………………………………..
	
	ved søknad til FASS2509: bestått  10 sp i fransk	(helst)	

Ja		Nei, avlegges H08 	(sett ring rundt det svaret som passer)

	ved søknad til FASS4509: bestått 40 sp i fransk

Ja		Nei, avlegges H08     (sett ring rundt det svaret som passer)


	tatt opp til studieprogram (navn på programmet):


Annen viktig informasjon:	
FASS2509/FASS4509 innledes med et 4 ukers opphold i Mali, inkludert 2 uker obligatorisk undervisning ved Université de Bamako samt undervisning på rundturen i Mali, som en del av studiet. PS. Instituttet tar forbehold om at det kan bli endringer i opplegget.

	Studentene må dokumentere at de er forsikret under oppholdet (sykeforsikring).


	Studentene må selv søke om visum gjennom Malis ambassade i Berlin: Ambassade de la République du Mali, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin (oversendelsen av flere søknader koordineres av studentene selv).


	Studentene må sørge for nødvendige vaksiner, ta for eksempel kontakt med Helsetjenesten ved UiO.


	Studentene må selv sørge for flybilletter. Avreisetidspunkt koordineres med reiseleder, som organiserer én felles henting fra flyplassen Bamako.


	Betaling: Skolepenger ved Universitetet i Bamako er ca. 1 770 NOK (dekkes av Lånekassen – mot innsendt personlig kvittering for innbetalingen) og studiereisen inne i Mali ca. 3 200 NOK (ca. 380 Euro) (dekkes av studentene selv), til sammen 
ca. 5 000 NOK (avhengig av antall studenter, billigere jo flere som deltar). Reisen til Mali kommer i tillegg. Lånekassen gir støtte til reisen til Mali og til skolepenger i tillegg til den ordinære 10 måneders studiestøtten (se Lånekassens sider for delstudier i utlandet). Reisepenger på rundturen inne i Mali dekker: leie av bil, sjåfør, guide, bensin, overnatting og turistavgifter.


Underskrift 							Dato 


........................................					............................

