Värmlands nation

Värmlands nation
Stipendiesekreterarna
Ingmar Bergmansgatan 2
753 09 Uppsala

Bevakning av nationsstipendier vid Vä rmlands nation i Uppsala
Jag innehar följande nationsstipendium/-stipendier som jag vill bevaka:

□

Undertecknad, studerande av Värmlands nation, försäkrar på heder och samvete:
att jag betalt nationsavgiften för innevarande termin.
att jag denna termin avser tentera kurser omfattande mins 22,5 högskolepoäng vid Uppsala universitet
att jag inte innehar utbildningsbidrag för doktorander eller årsinkomst motsvarande detta.
att jag tagit del av och underkastat mig de regler som gäller för uppbärandet av stipendium.
att jag är medveten om att oriktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet samt i vissa fall ansvar i
straffrättsligt hänseende.

□

Önskar frysa mitt/mina stipendium/stipendier
Godkänd anledning för frysning är, heltidsengagemang vid Värmlands nation eller motsvarande vid studentkår i
Uppsala, sjukskrivning samt föräldraledighet.
För samtliga anledningar krävs intyg som styrker uteblivandet av studier.

□

Jag studera inte längre i ovan nämnd omfattning

□

Jag har större inkomster än utbildningsbidraget

Förutom stipendier vid Värmlands nation innehar jag följande stipendier vid universitetet eller annan
nation:

Övriga uppgifter:
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OBSERVERA! Till denna försäkran skall även registerutdrag för de senaste två terminerna bifogas.
Inkommer denna försäkran senare än det datum som angivits på bevakningsanslaget, eller om några
angivna uppgifter är felaktiga, eller om registerutdrag saknas dras stipendiet/stipendierna obönhörligen
in!
Uppsala den
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Stipendiatens namnteckning:
Namnförtydligande:
Adress:
Postnummer:

Postort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Bank:
Clearingnummer:

Kontonummer:

Ifylls av institutionen

Härmed intygas att

är registrerad vid
och följer studiekursen i normal studietakt.

Namn och tjänstetitel:
Stämpel och datum:
Signatur:

Ifylls av stipendiesekreterarna

□

Ansökan om studiebevakning är beviljad

□

Ansökan om studiebevakning är avslagen
Orsak:

Signatur och datum:

Värmlands nation

Värmlands nation
Stipendiesekreterarna
Ingmar Bergmansgatan 2
753 09 Uppsala

ANVISNINGAR M.M.
För stipendier som sträcker sig över två eller flera terminer gäller följande:
1. Stipendiaten får uppbära stipendiet bara så länge han är medlem av Värmlands nation och bedriver
heltidsstudier vid Uppsala universitet samt ej tilldelas helt studiebidrag för doktorander eller uppnår en
årsinkomst motsvarande detta. Utbytesstudier inom ramen för Uppsala Universitets utbytesprogram
godkänns också, dock i högst i två terminer.
2. Stipendiaten skall i början av varje termin av stipendiets löptid (utom tilldelandeterminen) styrka sin rätt
att fortsatt uppbära stipendiet (bevaka stipendiet). Detta görs på av nationen tillhandahållen
blankett.
3. Meddelande om sista dag och klockslag för bevakning anslås på nationens och studenthemmens
anslagstavlor senast tre veckor före detta datum.
4. Stipendiaten skall själv på heder och samvete försäkra att han uppfyller kraven enligt 1.
5. Godtagbar studietakt (minst 22,5 högskolepoäng föregående termin) skall styrkas med registerutdrag för
de två närmast föregående terminerna samt institutionens intygande om registrering för innevarande
termin. Utrymme för institutionens intygande finns på bevakningsblanketten men kan också inlämnas
separat. Studietakten bedöms givetvis enbart för de terminer stipendiet uppburits.
6. Terminsavgiften för innevarande termin skall vara betald senast på sista dag för bevakning.
7. Om kopior på handlingar inlämnas skall kopiorna vara vidimerade. Vidimering innebär att två personer
genom sina namnteckningar intygar att kopiorna överensstämmer med originalet. Dessa personer skall
kunna kontaktas av stipendiesekreterarna.
8. Om alla krav ej uppfylls eller om felaktiga eller ofullständiga uppgifter inlämnas dras stipendiet in.
Oriktiga uppgifter i stipendieansökan eller vid bevakning kan medföra återbetalningsskyldighet samt i vissa
fall ansvar i straffrättsligt hänseende.
9. Bevakningsblanketten med bilagor inlämnas i den svarta brevlådan i entrén till Söderbomska huset.
Handlingarna kan även skickas per post men skall ändå ha inkommit till nationen i tid.

Frågor ställs till nationens stipendiesekreterare.

