Stipendieansökan
Kalmar nation
Sökta stipendier
Svanbergs
Enanders
Fagerströms
Kreugers
Hjalmar Appeltofts
Wijkströms
Näsströms

Sista ansökningsdag (kl 12:00)
1 april
30 april
30 april
15 oktober
15 oktober
15 oktober
30 november

Personuppgifter
Namn

Personnr

Adress
Postnr och ort
E-post

Telefonnr

Bank och kontonr

Födelseort

Län (om utrikes: land)

Uppgifter om slutbetyg från gymnasium nedan
Skola
Ort

Datum (DD/MM ÅÅÅÅ)

/
Inskrivningstermin vid Uppsala universitet/SLU

Inskrivningstermin vid Kalmar nation

Ev. innehavda ämbeten vid Kalmar nation

Studiemeriter
Högskolepoäng

Perioder

Detta är den viktigaste delen – räkna och fyll i noggrant!
varav G är högsta möjliga betyg

varav VG/BA/AB/4/5

Jag ämmar avlägga

-examen
Beräknade terminer kvar, utom denna

Studieuppehåll, vilka terminer

[ ] Jag har antagits till forskarutbildning
Ämne

Utbildning påbörjad

Avser avlägga

Beräknade terminer kvar

[ ] Lic.- [ ] Dr.-examen

Ekonomiska uppgifter
Beräknad inkomst detta år, brutto

Föregående år

Förmögenhet (kontanter, fonder, fastighet, bostadsrätt etc)
Tidigare stipendier detta läsår, namn och belopp nedan
Kalmar nation
Uppsala universitet och övriga

Studieskuld senaste årsskifte

Andra skulder

Övriga upplysningar (familjeförhållanden, ekonomiska förhållanden etc)

Om anledning finns att ge särskilt mycket övrig information kan det ges i bilaga.

Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier samt i vissa fall
ansvar i straffrättsligt hänseende. Att ovanstående uppgifter är med sanningen överensstämmande försäkras på heder och samvete
Namnteckning
Ort och datum

Bifogade dokument (numreras på dokumenten)
Registerutdrag om studieresultat (ska alltid bifogas) (kan fås på studentportalen)
Förklaring av utländska betyg (som visar vad utländska poäng motsvarar)
Personbevis med födelseort (om född i Kalmar län)
Avgångsbetyg från gymnasiet från skola i Kalmar län

Anvisningar
Ansökan skall vara Förste kurator tillhanda senast kl 12.00 den senaste ansökningsdagen för respektive sökt
stipendium. Kopior skall vara vidimerade av två personer.
Läs gärna stipendieutlysningen noggrant, där står om några särskilda egenskaper premieras! Frågor kan
gärna ställas till Förste kurator. Ställ hellre frågor i förväg än fyll i felaktigt!

