
Stipendieansökan 

 ht   /  vt        20____ 

 Obs! Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i ansökan! 

1) Sökta stipendier: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) 

3) Efternamn: _______________________  Förnamn: ___________________

Adress: _______________________________ Postnr o ort: ______________________ 

Tel nr: ________________________________ E-post: __________________________

Födelseort:_____________________________ 

Län:__________________________________ 

4) Slutbetyg från gymnasieskola. Avgångsår: ______

Församling: _______________________ 

Landskap: ________________________ 

Skolans namn: ______________________ 

i _____________________________ kommun.

5) Inskriven vid Uppsala universitet ht   /  vt -terminen, år ________

Inskriven vid ___________________________ ht  / vt -terminen, år ______
(annat universitet eller högskola)

6) Ifylles av studenter på grundnivå och avancerad nivå:

Jag har totalt antal högskolepoäng: __________________

varav (hp) VG: ________5/4: ____________AB/BA: ______ A/B: _________

Antal högskolepoäng där G enligt kursplanen är högsta möjliga betyg: __________

Jag ämnar avlägga ___________________________________-examen, vartill beräknas

åtgå ___________ terminer utöver innevarande.

Jag är registrerad vid _______________________ institutionen och ämnar denna termin

tentera sammanlagt ______ högskolepoäng i kursen/kurserna _______________________

_________________________________________________________________________

7) Ifylles av studenter på forskarnivå:

Jag är antagen till utbildning på forskarnivå i _______________________________ sedan

______-terminen år________ och avser att avlägga ____________ lic/doktorsexamen

vartill beräknas åtgå _________ terminer utöver innevarande.

Aktivitetsgrad i % under innevarande termin: ___________

Finansiering:______________________________________________________________

Personnummer Fakultet Nation 



Samtliga ekonomiska uppgifter ska fyllas i och anges i siffror! 

Ifylles av alla sökande: 

8) Övriga studiemeriter: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

9) Studieuppehåll, ange antal terminer och orsak (obs! se anvisningarna pkt 9):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10) Övriga upplysningar; släktskap med donator m m: _________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

11) Ekonomiska uppgifter

Civilstånd:         ensamstående         gift (datum): ______________  sambo

Antal barn och deras födelseår: _______________________________________________

Inkomst föregående kalenderår (brutto, ej CSN):__________________________________

Jag finansierar mina studier genom: ____________________________________________

(CSN, banklån, arbete, föräldrar o s v) 

Totalt antal CSN-veckor kvar att ta ut (från och med denna termin):___________________ 

Har make/makan eller sambon yrkesarbete?:  

 Ja, heltid    Ja, deltid    Arbetar ej  (Anledning:   Student     Arbetssökande/annan orsak)

Uppskattad inkomst innevarande kalenderår 

Av förvärvsarbete (brutto), sjukbidrag , pension m m (ej CSN):________________________ 

Inkomst av eget kapital (räntor, aktieutdelning m m): __________________________________ 

Kontant (t ex från föräldrar, släkt, andra): ____________________________________________ 

Tillgångar 

Kontanter/bankkonto: _______________________________________________________ 

Andra tillgångar (t ex aktier, fonder, värdepapper): _____________________________________ 

Ev övrigt (ej bostad): _________________________________________________________ 

Skulder 

Statliga studielån: __________________________________________________________ 

Övriga studierelaterade skulder (bank, nation, studentkår): _____________________________ 

Till annan person med återbetalningsskyldighet: __________________________________ 

Ej studierelaterade lån (ej bostadslån): ___________________________________________ 



12) Eventuella övriga upplysningar angående sökandens familjeförhållanden och ekonomiska

förhållanden:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13) Jag innehar för närvarande följande stipendier vid universitetet/nationen:

Stipendiets namn fr o m t o m årsbelopp 

Summa:  __________________ 

14) Vid eventuell stipendieutdelning vill jag att detta betalas ut till följande:

Bank: ___________________________________________________________________

Clearingnummer: __________________________________________________________

Kontonummer: ____________________________________________________________

Att ovanstående av mig konfidentiellt lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga 

förhållanden försäkras på heder och samvete. 

_____________________________  _______________________________________ 

Ort och datum  Namnteckning 

Ansökan skickas till Uplands nation, Stipendiesekreterare, S:t 
Larsgatan 11, 753 11 Uppsala

Information: www.uplandsnation.se/stipendier 

Genom att kryssa i rutan godkänner du att vi använder dina personuppgifter under 
stipendiebehandlingen, samt att de arkiveras enligt behov. Du kan när som helst dra tillbaka 
ditt samtycke. Det kan dock komma att påverka stipendiebehandlingen då dina uppgifter inte 
längre kan ligga till grund för din ansökan. 

https://www.uplandsnation.se/stipendier


ANVISNINGAR TILL HUR MAN FYLLER I STIPENDIEANSÖKAN 

 Intyg på dina studieresultat ur Uppdok/Ladok ska alltid bifogas till varje ansökan.

Kopior av elektroniska intyg med kontrollnummer godtas som original. Alternativen

”Studieresultat” eller ”Nationellt intyg” ska användas. Utskrifter från antagning.se är inte

giltiga som intyg.

 Särskild behörighet till ett stipendium ska styrkas med bilagor (t.ex.personbevis med

födelseort etc.). Saknas intyg anses sökande ej uppfylla särskilda behörighetskrav.

 Alla kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer. Alla

bilagor utom studieresultat med originalunderskrift eller kontrollkod och personbevis i

original ska vidimeras.

 Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier

samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

 Kom ihåg att underteckna din ansökan! Utan underskrift är ansökan ej giltig!

1) Ange vilka av nationens stipendier du vill söka.

2) Personnr (10 siffror), fakultet vid vilken du är inskriven (teol, jur, samhvet, hist-fil, språkvet,

tekn-nat, med, farm eller utbildningsvet fak), nationstillhörighet.

3) Lämna adressuppgifter dit ev. besked om stipendietilldelning ska skickas (besked skickas ut i

december för höstens stipendier och i juni för vårens). OBS! Endast de som tilldelats stipendier får

besked.

Ange ort, församling och landskap där du folkbokfördes som nyfödd (alltså födelseort enligt
folkbokföringen, inte orten där BB låg. Födelseort måste styrkas med personbevis där födelseort

framgår eller vidimierad kopia på pass el.dyl.

4) Ange när/var gymnasieexamen avlagts, eller om du fått behörighet till universitetsstudier genom

en utbildning som motsvarar gymnasieexamen.

5) Ange när du påbörjat dina universitetsstudier vid Uppsala universitet och/eller annat universitet;
om fler andra universitet, ange det första du läst vid.

6) Högskolepoäng tagna vid svenska universitet och högskolor ska anges här. Poäng för betygen

VG, 5 och 4, AB och BA respektive A och B ska anges beroende på betygsskala. Kurser där G enligt
kursplanen är högsta möjliga betyg avser kurser där det inte går att få något högre betyg än G. Om

du inte är studerande på grundnivå eller avancerad nivå fyller du inte i något här.

7) Ange ämne och även eventuell inriktning inom ämnet. Samtliga övriga uppgifter måste anges.

Om du inte är antagen till forskarstudier fyller du inte i något här. Fullt finansierade doktorander
kan inte söka några stipendier vid Uplands nation.

8) Om du har studerat vid andra universitet i utlandet ange det under ”Övriga studiemeriter”. Ev.

andra studiemeriter avgörande för stipendiet bör också skrivas här.

9) Fyll i samtliga uppehåll som infallit efter att studierna på universitet/högskola påbörjats. Ange

antal terminer och orsak t ex. arbete, föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring. Terminer då du
tagit uppehåll från ett program men läst fristående kurser på heltid är inte studieuppehåll. Ange
uppehåll mellan studier vid olika lärosäten. Om du läst deltid några terminer, specificera i vilken
omfattning.

10)Här anger du speciella förhållanden som kan ha betydelse för bedömningen vid stipendie-

tillsättningen. Släktskap ska intygas med släkthärledning vidimerad av två personer.

11) Samtliga fält under ekonomiska uppgifter ska alltid fyllas i. Ange noll – ej blanka fält! - om

inkomst, tillgångar o s v saknas.

12)Här kan du lämna upplysningar som du anser kan ha betydelse för stipendietillsättningen.

13)Ange vilka stipendier du innehar vid Uppsala universitet och/eller nationen. Det finns ett

stipendietak som reglerar att en student inte kan inneha flera mindre stipendier till ett sammanlagt

belopp överstigande stipendietaket (se aktuell kungörelse).

14)Uppge kontonummer till vilket pengarna ska betalas ut om du får ett stipendium.
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