
 

 
Stipendieansökan  Ht       Vt     20______ 
 
Sökt/a stipendium/stipendier: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Personuppgifter 
För- och efternamn    Personnummer 
_____________________________________________ _____________________ 
Utdelningsadress    Telefonnummer 
_____________________________________________ _____________________ 
Postnummer och ort    Födelseort 
____________________________________________ _____________________ 
Födelseförsamling    Län 
_____________________________________________ _____________________ 
Landskap     E-postadress 
_____________________________________________ _____________________ 
 
Slutbetyg från gymnasiet år ________ vid _____________skolan i _____________________ 
 
Utbildningsbidrag och Stipendier 
Uppbär du fullt utbildningsbidrag för doktorandtjänst 
Ja     Nej     Period(år, mån – år, mån):_____________________ 
 
Jag innehar följande stipendium/stipendier vid universitetet och/eller nationen: 
Stipendiets namn  from tom      årsbelopp 
_________________________ ______ ______      ________      
_________________________ ______ ______      ________ 
_________________________ ______ ______      ________ 
         Summa:____________  
 
Inskrivningsår och antal terminer 
Inskriven vid Uppsala universitet (termin och år):___________________________________ 
Totalt antal terminer vid Uppsala universitet (ej innevarande termin):___________________ 
Totalt antal terminer som medlem av Södermanlands-Nerikes nation:___________________ 
 
Studieuppehåll och studier på annan ort 
Studieuppehåll under din tid i Uppsala  Ja  Nej 
Orsak:_____________________________________________________________________ 
Inskriven vid annat universitet eller högskola:____________________ termin, år__________ 
 
Examen och forskarutbildning 
Ämnar avlägga följande examen:_________________________om____________terminer. 
 

Om du är antagen till forskarutbildning ange: antagningsdatum (år, mån, dag)_____________, 
ämne________________, antal kvarvarande terminer_____och titel____________________. 
 
 

Södermanlands-Nerikes nation 



Övriga upplysningar (t ex släktskap med donatorer, härkomst, studieuppehåll, särskilda 
behörighetskrav.) Bifoga intyg! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Utbetalning 
Om jag skulle erhålla stipendium skall pengarna sättas in på följande konto: 
Clearingnummer, kontonummer:_________________________________________________ 
Bankens namn:_______________________________________________________________ 
 
Anvisningar för stipendieansökan 
En giltig ansökan kräver att minst följande 4 intyg bifogas: 

 Registreringsintyg 

 Studieintyg 

 Kopia på giltigt nationskort 

 Konfidentiell självdeklaration (enligt särskilt tryckt formulär) 
 
Vid sökande av stipendier som kräver styrkande bifogas också: 

 Personbevis som styrker födelseort/socken 

 Släktskap 

 Medlemskap i föreningar inom Södermanlands-Nerikes nation 

 Medlemskap i svenska kyrkan 

 Andra intyg som styrker specifika krav, t ex gymnasiebetyg 
 
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 samt ha betalat min terminsavgift för innevarande 
termin.  
 

Datum Sökandes namnunderskrift  Sökandes namnförtydligande 
 
________      ________________________________________________________________ 


