Anvisningar för stipendieansökan
Kalmar nation
Stipendienämnd

Felaktigt eller otydligt ifylld ansökan eller saknad av begärda bilagor gör att ansökan döms
ogiltig. Läs igenom och fyll i detta dokument noggrant och skriv tydligt!

Ansökningsblankett
Alla av Kalmar nations stipendier söks med stipendieansökningsblanketten. Denna ska vara förste
kurator tillhanda senast kl. 12.00 på den sista dagen för ansökan för respektive stipendium. Det går
bra att söka flera stipendier för samma termin med en blankett men observera att vissa stipendier
har olika ansökningsperioder.

Bilagor
För behörighet till samtliga stipendier krävs:
- Intyg av studieresultat (ej om du läser första terminen på universitet)
- Registreringsintyg
- Bevis på nuvarande medlemskap i Kalmar nation (kopia av nationskort för nuvarande termin)
Vissa stipendier kräver även bevis av födelseort eller gymnasiebetyg mm. Var noga med att läsa
kraven för behörighet och att bifoga samtliga begärda dokument. Notera att vissa bilagor kan ha
en giltighetsperiod, endast giltiga bilagor godkänns. Alla kopior ska vara vidimerade med
signatur, namnförtydligande samt telefonnummer av två personer andra än sökande.
Ansökan kan inte kompletteras efter sista ansökningsdag för respektive stipendium.

Nationen har ett stipendietak som reglerar att en student inte kan tilldelas flera mindre stipendier
till ett sammanlagt belopp överstigande taket. Däremot kan man beviljas ett stipendium som har
ett belopp som överstiger stipendietaket. Taket är detsamma som vid Uppsala universitet och kan
variera något från år till år. Om detta skulle bli aktuellt kontaktar nationen dig.

Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier
samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.
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Sökta stipendier

Sista ansökningsdag (kl. 12:00)

C. O. Swanbergs stipendiefond
Enanders stipendium
Fagerströmska stipendiet
Kreugers stipendiefond
Hjalmar Appeltofts stipendium
Landsfiskal Karl Wijkströms stipendiefond
Näsströms stipendium

1 april
30 april
30 april
15 oktober
15 oktober
15 oktober
30 november

Personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

Födelseort och län (land om utrikes)
Adress
Postnummer och ort
E-post

Telefonnummer

Bank och kontonummer
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Studiemeriter
Poäng för nuvarande termin skall ej medräknas.
Gymnasieskola

Ort

Inskrivningstermin vid UU/SLU Inskrivningstermin vid annat lärosäte

Inskrivningstermin vid Kalmar nation

Innehavda ämbeten vid Kalmar nation
Ämbete

Period

Högskolepoäng
UU

Annat lärosäte

Varav G högsta betyg
UU
Annat lärosäte

År

Varav VG/BA/AB/4/5
UU
Annat lärosäte

Om poäng tagna i samband med sommarkurs
Högskolepoäng
År

Om studieuppehåll
Termin(er)
Om terminer ej lästa på helfart (30 hp/termin)
Termin(er)
Poäng per termin

Examen
Tidigare avlagda examen
Examen jag ämnar avlägga
Antal terminer kvar till examen (ej medräknat nuvarande)
Om antagen till forskarutbildning
Ämne
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Ekonomiska uppgifter
Inkomst och skulder
Inkomst detta år (Ej medräknat CSN)

Inkomst föregående år (Ej medräknat CSN)

Nuvarande studieskuld

Andra skulder

Förmögenhet
Kontanter

Fonder

Bostad
Inköpspris

Lån

Samtliga tidigare stipendier vid Kalmar nation
(namn, år och summa)

Tidigare stipendier detta läsår Uppsala universitet och
övriga (namn och summa)

Bifogade dokument
Resultatintyg
Registreringsintyg
Bevis av medlemskap i Kalmar nation nuvarande termin
Personbevis med födelseort (om född i Kalmar län)
Avgångsbetyg från gymnasiet (om gymnasieskola i Kalmar län)
Övrigt:

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.
Felaktiga uppgifter i ansökan eller bilagor 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
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