
 

 
Stipendieansökan   
Saldeens resestipendium 
 
 
Personuppgifter 
 
För- och efternamn 
______________________________________  
Personnummer  
______________________________________ 
Adress      
______________________________________ 
Postnummer och ort     
______________________________________ 
E-postadress      
______________________________________  
Telefonnummer    
______________________________________  
Antal terminer som medlem av  
Södermanlands-Nerikes nation 
______________________________________ 
Är du sambo?  JA NEJ 
 
 
 
Studie- /anställningsform 
 
Student på grundnivå/avancerad nivå 
 
Student på forskarnivå  
 
Anställd 
 
Övrig verksam 
 
 
Uppsala universitet  SLU 
 
Fakultet: _____________________________________ 
 
 

Södermanlands-Nerikes nation 



 
Studier på grundnivå 
 
Är du heltidsstuderande?  JA NEJ 
 
Vad läser du just nu?  Program på grundnivå 

  Program på avancerad nivå 

  Fristående kurs 

Hur många högskolepoäng läser du denna termin? __________________ 

 

Antal terminer 

Första termin vid universitet/högskola ___________________________ 

 

Första termin vid Uppsala universitet/SLU _______________________ 

 

Hur många terminer har du läst vid svenskt lärosäte? ________________ 

 

Därav antal terminer med heltidsstudier? _________________________ 

 

Studieuppehåll 

Hur många terminer har du haft uppehåll från dina studier  

vid universitet/högskola? _____________________________________ 

 

Ange vilka terminer du haft uppehåll: ____________________________ 

 

Antal lästa poäng 

Ange hur många högskolepoäng du uppnått vid svenskt lärosäte: _______ 

 

Därav antal högskolepoäng med betygen VG, 5, AB eller A: ___________ 

 

Därav antal högskolepoäng där endast G/motsv.  

är möjligt enligt betygsskalan: ___________________________________ 

 

Återstående studier 

Ange vilken examen du närmast planerar att ta: _____________________ 

 

Hur många terminer återstår (förutom den pågående) till examen: _______ 

 

 

 

 
 
 
 



 
Studier på forskarnivå 
Datum för när du antogs till studier på forskarnivå: __________________ 
 
Forskarämne: _______________________________________________ 
 
Ämnesinriktning: ____________________________________________ 
 
 
Godkänd halvtidskontroll? JA NEJ/Ej genomförd 
 
Vilket år: _____________ 
 
 
Forskningsaktivitet pågående termin (%): _________________________ 
 
Har du tagit licentiatexamen? JA NEJ 
 
Vilket år? _________________________________________________ 
 
 
Handledare: _______________________________________________ 
 
Handledarens e-postadress ____________________________________ 
  
Har du disputerat? JA NEJ 
Disputationsår/förväntat disputationsår: _________________________ 
 
Nuvarande anställning/förordnande/motsvarande 
Ange nuvarande försörjning, omfattning i procent och tidsperiod 
 
Anställning/förordnande/motsv. Omfattning (%) Tidsperiod fr.o.m – t.o.m 
 
___________________________ ____________ ____________________ 
 
___________________________ ____________ ____________________ 
 
___________________________ ____________ ____________________ 
 
___________________________ ____________ ____________________ 
 
___________________________ ____________ ____________________ 
 
Är du docent?  JA NEJ 
  
 
 
 
 
 
 



 
Ekonomiska uppgifter 
 
Finansiering 
Hur finansierar du dina studier? 
 
CSN 
 
Arbete 
 
Banklån 
 
Stipendier 
 
Utbildningsbidrag  
för forskarstuderande 
 
Övrigt: _____________________________________________________ 
 
Återstående antal veckor CSN-lån vid början  
av pågående termin: ___________________________________________ 
 
Återstående terminer med försörjning: _____________________________ 
 
Inkomst 
Din inkomst av förvärvsarbete föregående år (ej CSN): _________________ 
 
Beräknad inkomst innevarande år (ej CSN): __________________________ 
 
Din inkomst av eget kapital: ______________________________________ 
 
Annan inkomst: _______________________________________________ 
 
 
Skulder och tillgångar  
Storlek på statligt studielån (t.e.x. CSN): _____________________________ 
 
Storlek på övrig studierelaterad skuld: _______________________________ 
 
Storlek på skuld till annan person: __________________________________ 
 
Storlek på ej studierelaterad skuld: __________________________________ 
 
Tillgångar i kontanter och på bankkonto: _____________________________ 
 
Tillgångar i aktier, fonder, värdepapper eller motsv.: _____________________ 
 
Ev. övriga tillgångar: _____________________________________________ 
 
 



BILAGOR 
 
Anvisningar för stipendieansökan 
En giltig ansökan kräver att minst följande 4 intyg bifogas: 

 Personbevis 

 Studieintyg 

 Resplan 

 Motivering 
 
Alla kopior ska vara vidimerade av två personer och alla dokument som tillhör stipendieansökan 
skall lämnas in samtidigt. Senare inlämnade dokument beaktas ej. Felaktiga uppgifter i ansökan 
kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt 
hänseende. 
 
Försäkran 
Undertecknade försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter av sökanden 
överensstämmer med av oss kända förhållanden 
 
              Datum            Namnunderskrift                          Namnförtydligande 
Nr 1    _____________                 ________________________________________________ 
 
Nr 2   ______________            ________________________________________________ 
 
Underskrift 
Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående lämnade uppgifter överensstämmer med 
verkliga förhållanden. Jag är medveten om att för att få inneha stipendier måste jag vara aktiv 
heltidsstuderande vid Uppsala Universitet eller SLU samt ha betalat min terminsavgift för 
innevarande termin.  
 

Datum Sökandes namnunderskrift  Sökandes namnförtydligande 
 
________      ________________________________________________________________ 
 
 
 
RESPLAN 
Planen ska innehålla kort beskrivning av syftet med resan, tidsperioder och planerat innehåll. Ditt 
namn ska anges på bilagan. Ange om överenskommelse finns med mottagande lärosäte. Finns 
intyg på detta ska det också bifogas. Resplanen ska även innehålla vad du avser använda pengarna 
från stipendiet till.  
 
MOTIVERING 
Bifoga även en kortare motivering till varför du ska tilldelas Saldeens resestipendiet. Motiveringen 
bör inte överstiga en A4.  


