Värmlands nation
Stipendiesekreterarna
Ingmar Bergmansgatan 2
753 09 Uppsala

Värmlands nation

Stipendieansökan
Ht □ Vt□20 .

Comment [A1]: Nuvarande termin.

Stipendieansökan vid Värmlands nation i Uppsala
Sökt/a stipendium/stipendier:

Comment [A2]: Specificera och namnge
de stipendier du söker. Stipendierna skall
vara utlysta. Du kan söka alla utlysta
stipendier, men de som har specifika krav
du inte uppfyller (t ex ges enbart till
manlig/med stud/personer födda i Karlstad)
kan du välja bort. Sök dock hellre för
många än för få, om du söker något som har
ett krav du inte uppfyller sållar vi bara bort
dig som kandidat till just det stipendiet, det
påverkar inte hur du bedöms gällande
övriga sökta stipendier.

Namn:
Adress:
Postnummer:

Postort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Födelseort:

Församling:

Län:

Landskap:

Comment [A3]: Församling du är född i,
uppgift finns hos Skatteverket.

Slutbetyg från gymnasieskola. Skolans namn:
Betygsdatum:

Kommun:

Inskriven vid Uppsala universitet

-terminen, år

Comment [A4]: Slutbetyget behöver
inte bifogas, såvida inte statuten kräver det.

Comment [A5]: Din första termin på
UU. Höst-/vårtermin och år.

Inskriven vid

-terminen, år
(annat universitet eller högskola)

Jag innehar följande stipendier vid Värmlands nation, universitetet eller annan nation:

Antal högskolepoäng:

varav VG:

Antal poäng där G är högsta:

Jag ämnar avlägga

Comment [A6]: Ange om du redan
innehar stipendier. I de fall stipendiet
omfattar fler än en termin skall det anges
under vilken termin första utbetalningen
skedde och vilken termin den sista
utbetalningen kommer att ske.

AB:5:
-examen, vartill

Comment [A7]: Jur kand / fil kand /
master eller dylikt.

beräknas åtgå terminer utöver denna.
Jag är registrerad vid

inst. och ämnar denna termin

tentera kurser om sammanlagt

högskolepoäng i ämnet/ämnena

Dessa uppgifter skall
överensstämma med de uppgifter
som framgår av ditt
registerutdrag och ditt
studieintyg. Enbart poäng tagna
till och med föregående termin
skall räknas in.
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Jag har

/år

avlägga

antagits till forskarutbildning i

och avser att

lic/doktorsexamen vartill beräknas åtgå

Enbart för ansökningar gällande
forskarstipendier.

terminer utöver denna. Aktivitetsgrad i % under innevarande termin:
Finansiering:

Övriga studiemeriter:

Comment [A8]: Ange allt som kan gälla
som studiemeriter. Publicerade artiklar,
seminarier du lett, om du varit
kursrådsrepresentant etc.

Studieuppehåll:

Comment [A9]: Viktigt att ange vilka
terminer du haft studieuppehåll. Under
dessa terminer skall du inte varit registrerad
på någon kurs eller tagit några
högskolepoäng enligt ditt studieintyg.

Övriga upplysningar; släktskap med donator m m:

Comment [A10]: Allmänna övriga
upplysningar. Om stipendium har krav på
släktskap skall ditt släktskap anges här. (Då
bör också bilaga med intygande av
släktskap bifogas.) Observera att det alltid
går att skicka med en bilaga där du
utvecklar övriga upplysningar, vilka de än
må vara.

Ekonomiska uppgifter
Civilstånd:

□ ensamstående

□ gift (datum)

□ sambo

Comment [A11]: Fyll i 0 kr i de fall du
menar 0 kr. Sätt inte ett streck eller lämna
blankt.
Comment [A12]: Ensamstående anges i
de fall du inte är samboende med din
partner eller gift.

Antal barn och deras födelseår:
Har make/makan eller sambon yrkesarbete?
(anställningens art anges)

Inkomst sist förflutna kalenderår (brutto):

Comment [A13]: Uppgift om
föregående kalenderårs inkomst finns hos
Skatteverket.

Jag finansierar mina studier genom:
(CSN, banklån, arbete, föräldrar m.m.)

Beräknad inkomst innevarande kalenderår:
Av förvärvsarbete (brutto), sjukbidrag, pension m m:
Inkomst av eget kapital (räntor, aktieutdelningar m.m.):
Kontant från föräldrar och andra personer:
Redan tilldelade stipendier:
Sökandens tillgångar:
Kontanter, värdepapper, aktiefonder etc:
Fastigheter eller bostadsrätt:
Ev. övrigt:

Comment [A14]: Det är svårt att ange
precis på kronan, men försök att uppskatta
dina kommande inkomster så precist du
kan. Om du tilldelas ett stipendium och
uppgifterna ändras under året är det bra om
du kontaktar nationens stipendiesekreterare.
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Sökandens skulder:
Statligt studielån:

Comment [A15]: Uppgift om skuld hos
CSN finns, logiskt nog, hos CSN.

Övriga studierelaterade skulder (bank, nation, studentkår):
Till annan person med återbetalningsskyldighet:
Ej studierelaterade lån:
Skuld på fastighet eller bostadsrätt:
Makes/sambos ekonomiska förhållanden:
Bruttoinkomst (föreg. kalenderår):

Beräknad inkomst i år:

Summa tillgångar:

Studieskulder:

Summa övriga skulder:
Ev. övriga upplysningar angående den sökandes familjeförhållanden samt ekonomiska förhållanden:

Comment [A16]: Ange alla övriga
uppgifter du finner relevanta. Får det inte
plats är du alltid välkommen att bifoga ett
brev till din ansökan där du anger all övrig
information.

Vid eventuell stipendietilldelning vill jag att detta betalas ut till följande:

Comment [A17]: Om du inte vill ange
dessa uppgifter kan de också mailas in när
du tilldelats ett stipendium. (Då kan vi inte
garantera en lika snabb utbetalning
eftersom ytterligare administration
tillkommer.)

Bank:
Clearingnummer:

Kontonummer:

Att ovanstående av mig konfidentiellt lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden och
att jag betalt terminsavgiften innevarandetermin försäkras på heder och samvete.
Uppsala den

Namnteckning

ANVISNINGAR:
· Registerutdrag och studieintyg skall alltid bifogas.
· Kopior skall vara vidimerade av två personer.
· Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier samt i
vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.
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Checklista före inlämning
-Har du betalat nationsavgiften till Värmlands nation för denna termin?
-Har du bifogat registerutdrag (som anger att vad du studerar denna
termin)?
-Har du bifogat studieintyg (som anger vad du studerat fram till)?
-Kontrollera att uppgifterna i registerutdraget och studieintyget stämmer
överens med de uppgifter du lämnat om dina studier på
ansökningsblanketten.
-Har du bifogat personbevis/kopia på pass? (Gäller i de fall du sökt
stipendier med krav på svenskt medborgarskap, t ex stipendier från
Uddeholmsfonden.)
-Är alla kopior vidimerade? Två personer skall intyga kopians äkthet
genom sin namnteckning, namnförtydligande samt telefonnummer.
-Har du undertecknat din ansökan med bläckpenna?

Om du har några frågor är du alltid välkommen att maila Värmlands
nations stipendiesekreterare på stipsek@varmlandsnation.se. Information
om stipendier, såsom aktuella utlysningar, statut och blanketter finns på
nationens hemsida www.varmlandsnation.se.

Lycka till!

