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Aanvraagformulier voor een beurs van het NIA 

Vul uw gegevens in de rechterkolom in. *= invullen wanneer van toepassing 

Verzend dit formulier als attachment bij een e-mail aan nia@nia.gr. U krijgt zo spoedig mogelijk een 
ontvangstbevestiging. **= Voor een verblijfskostenbeurs hoeft het derde blad niet te worden ingevuld. 

U vraagt aan: □ Stipendium □ Studiebeurs □ Goekoop-Ontwikkelingsbeurs □ Verblijfskostenbeurs ** 

 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)/roepnaam  

Geslacht Man / Vrouw 

Geboorteplaats, datum  

Correspondentieadres 
(Straat, huisnummer, postcode en plaats) 

 

E-mailadres  

Telefoon thuis  

Telefoon GSM  

Telefoon voor noodgeval  

 

Gegevens over de opleiding/promotie 

U bent  □ Bachelorstudent □ Masterstudent □ Promovendus □ Onderzoeker   

Universiteit waar u studeert/gaat 
promoveren/aan gelieerd bent 

UvA / RU / RUG / UL / UU / VU 
Anders:  

Begin- en eindjaar*  

 

Voor studenten 

Studentnummer  

Opleiding  

Specialisatie, minor, keuzevakken  

Recente studieresultaten  

 

 

 

 

Voor promovendi en onderzoekers 

Gevolgde opleiding(en) en 
behaalde academische examens 

Opleiding Universiteit Jaar examen 

   

   

   

mailto:nia@nia.gr
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Onderzoek / project 
Onderwerp / titel van het 
onderzoek / project 
(Maximaal 20 woorden) 

 

Datum van aanvang  

Onderdeel van 
studieprogramma* 
 

 

 

Verblijf op het NIA 
Aantal gewenste beursweken of 
maanden 
(Maximaal 3 maanden; ontwikkelingsbeurs, 3 weken) 

 

In welke periode wilt u bij 
voorkeur op het NIA verblijven? 

 

Indien uw voorkeur voor de 
verblijfsperiode niet kan worden 
gehonoreerd, zijn er dan 
maanden waarin u verhinderd 
bent om in Athene te zijn? 
Welke? 

Toelichting: 

 
 
 

Ik verklaar geen andere 
financiering voor dit onderzoek te 
genieten. 
 
Handtekening 
 

 

Datum van verzending 
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Naam en voornaam  

Titel project  

 

Beschrijving project 
1. Probleem- en doelstelling (Maximaal 500 woorden; ontwikkelings- en verblijfskostenbeurs, maximaal 150 woorden) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reden waarom het onderzoek in Athene verricht moet worden (Maximaal 100 woorden) 

 
 
 

3. Gedetailleerd werkplan (Maximaal 250 woorden; ontwikkelings- en verblijfskostenbeurs, maximaal 50 woorden) 

 
 
 
 
 

4. Voorbereiding van het in Athene te verrichten onderzoek (bijvoorbeeld: lijst van ter 
voorbereiding in Nederland te bestuderen literatuur) (Maximaal 100 woorden) 

 
 
 

5. Begeleider(s) in Nederland van het project die dit voorstel hebben gezien en goedgekeurd 

 
6. Eventuele begeleider(s) in Griekenland anders dan stafleden van het NIA 

 
7. Opgave van eventueel in het kader van het project te maken reizen in Griekenland en de duur 

van deze reizen 

 
 

8. Naam en (e-mail- en post-) adres van twee (2) docenten / hoogleraren / deskundigen die bereid 
zijn desgevraagd inlichtingen te geven over het onderzoek waarvoor u de beurs aanvraagt 

 
 
 

 


