STIPENDIEANSÖKAN
ht
vt

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

år__2013______

__Anna Andersson_____________________

___XXXXXX-XXX_____________

Namn

Fullständigt personnummer

___Norrlandsvägen
Postadress

5____________________________

______NORRLANDS ______________
Nation

____77755_________UPPSALA___________________
Postnummer
Postort

_________123-456789 ______________
Telefonnummer

______anna.a@nn.se____________________________
E-postadress
_____Norrlandsbanken___________
Bank

_______1234__ _________5678910_____
Clearingnummer Kontonummer

Sökt(a) stipendium/stipendier

______ Hollström, Häggström_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Födelseförsamling_________Selånger______________ och födelseort _________Sundsvall________________________
Folkbokförd födelseort

__________Västernorrlands_______________________ län. Styrkes med personbevis enligt bilaga nr _11__.
Jag har varit bosatt i Norrland åren ____ 1990_______-____2000____ i ________Sundsvalls_____________kommun

_____________Västernorrlands__________________________ län. Styrkes med personbevis enligt bilaga nr_1_.
Slutbetyg från gymnasiet ______ÅÅMMDD_________ vid _________Sundsvalls gymnasium__________________
Datum och årtal

Skola eller annan utbildningsanstalt

i ________Sundsvalls________ kommun _________Västernorrlands______ län.
Styrkes med gymnasiebevis enligt bilaga nr__22_.

Inskriven vid Uppsala universitet

________VT 2011________________________________________
Sedan termin och årtal

Inskriven vid Norrlands nation

_________VT 2011_______________________________________
Sedan termin och årtal

Fakultet

Inskriven vid andra universitet eller högskolor
1
2

_______Medicinska_______________________________________
__________________________Ange universitet eller högskola samt vilka terminer

Glöm inte att bifoga personbevis.
Bifoga giltigt gymnaisebetyg. Ej från antagning.se.

Jag har företräde till följande stipendier: ___Hollström och Häggström___________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Styrkes med lämpligt intyg enligt bilaga nr_1 + 33__.

Jag har följande stipendier vid nationen, universitetet eller övriga
__________Calwagen____________________________
stipendiets namn samt utdelande institution

______VT13-HT13______
löptid

_______1000_____
terminsbelopp

______________________________________
stipendiets namn samt utdelande institution

____________________
löptid

_________________
terminsbelopp

______________________________________
stipendiets namn samt utdelande institution

____________________
löptid

_________________
terminsbelopp

______________________________________
stipendiets namn samt utdelande institution

____________________
löptid

_________________
terminsbelopp

Om jag tilldelas ett stipendier som är större än ett jag redan har, vill jag hellre ha det större:
(ringa in ditt svar)

JA
NEJ

Jag är sedan ____VT11______________ antagen på ____Läkarprogrammet_______________________________________
Termin och årtal

Program eller motsvarande

Jag är för närvarande registrerad vid ______ Institutionen för immunologi, genetik och patologi______________
Institution, avdelning eller motsvarande

Jag är denna termin antagen till följande kurser ____Immun-, gen- och cellterapi, Medicinsk genetik. _________________
____________________________________________________________ samt ämnar ta ___30___ poäng denna termin
Jag ämnar avlägga _____Läkarexamen____________________________________________________ vartill beräknas
Typ av examen, med angivet huvudämne eller inriktning när så är möjligt

att åtgå ytterligare____4__________ .
Antal terminer

Jag har under min utbildning fått tillgodoräkna mig följande kurser/moment från annat universitet:
________________________________________________________________________________________________
Ange vilken kurs/moment som kan tillgodoräknas till din nuvarande utbildning och när och var den som kan tillgodoräknats tagits.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Jag har sedan jag inskrevs vid universitet gjort studieuppehåll/militärtjänst under tiden:
__VT12 utlandsstudier____________________________________________________________________________
Ange tidsperiod samt orsak till studieuppehåll
3

Studieresultat och registeringsintyg.

Följande handlingar bifogas ansökan: konfidentiell självdeklaration, registreringsintyg för innevarande termin och
intyg på samtliga studiemeriter.
____Samtliga av dessa. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar:
________________________________________________________________________________________________
Upplysningar som kan vara stipendienämnden till hjälp vid tillsättande av stipendierna

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Att i ovanstående stipendieansökan lämnade uppgifter överensstämmer med för oss framlagda originalhandlingar
och av oss i övrigt kända förhållanden samt att _____________Anna Andersson__________________________________
Sökandens namn

__HT13_______________ enligt giltig studentlegitimation är inskriven vid _______Uppsala Universitet________________
Termin och årtal

Universitet eller högskola

och ________Norrlands____________________ intygas.
Nation i förekommande fall

_______ ___ Pia Johansson _________________
Namnteckning

________Kalle Karlsson________________
Namnteckning

_________ Pia Johansson __________________
Namnförtydligande

__________Kalle Karlsson______________
Namnförtydligande

_____________Norrlandsvägen 6____________
Postadress

____________Skånegatan 4_______________
Postadress

___12345_________Uppsala_______________
Postnummer
Postort

___54321_________Uppsala_______________
Postnummer
Postort

___070-123456______________________
Telefon

____070-54321___________________________
Telefon

Att i ansökan av mig lämnade uppgifter är med verkliga förhållanden överrensstämmande försäkras härmed på heder
och samvete.

_Uppsala 2013-08-20____
Ort och datum

___Anna Andersson____________________________
Sökandens namnteckning

Anvisningar för stipendieansökan
 Läs noga igenom utlysningen och anvisningarna i stipendiehandboken och
på hemsidan: www.norrlandsnation.se. Sök endast utlysta stipendier. 
 Läs noga igenom statuterna för de stipendier som du avser att söka och sök
endast de stipendier där du uppfyller obligatoriska krav (”skall-krav”). 
 Alla nationsstipendier söks på gemensam blankett om ej annat stadgas i
stipendiehandboken. 
 Behörighet och eventuellt företräde måste styrkas på lämpligt vis, exempelvis
genom personbevis, gymnasiebetyg eller andra intyg. 
 Som uppväxt räknas att man har bott på platsen ifråga i minst 6 år innan
gymnasieexamen, som längst tills sökanden fyllt 20 år. Är sökanden född på orten
men har gymnasieexamen från annan ort skall denne ange i ansökan vilka perioder
som hon/han bott på uppväxtorten i fråga. Om dessa uppgifter ej är
bifogade/styrkta anses personen EJ uppvuxen där. Ett sådant intyg kan erhållas från
skatteverkets folkbokföringsregister via e-post eller pet telefon, och skall vara
underskrivet eller stämplat av skatteverket. 
 Alla dokument som bifogas som är kopior skall vara vidimerade av två personer
(signatur, namnförtydligande och telefonnummer. Vidimering från nära anhörig
räknas ej som giltig). Till ansökan skall intyg på samtliga studiemeriter,
registreringsintyg för innevarande termin samt konfidentiell självdeklaration bifogas. 
 Ansökan skall vara bevittnad av två personer (ej nära anhörig) som har sett
registerutdragen. Med nära anhörig menas maka/make, sambo eller annan
familjemedlem. 
 Var

noga

med att

alla uppgifter

om inkomster, tillgångar

etc.

i

självdeklarationen ifylles med siffror. 
 Skriv tydligt med bläckpenna.Ansökan och självdeklarationen skall vara
undertecknade. 
 Kontrollera vilka ansökningshandlingar du behöver och skicka in ansökningen i god
tid. Vi godtar inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Ej korrekt ifylld ansökan och självdeklaration, samt avsaknad av begärda bilagor
leder till att ansökan ej behandlas. Var noggrann!

