ANSÖKAN TILL FORSKARSTIPENDIUM
ht
vt

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

år________

____________________________________

______________________________

Namn

Fullständigt personnummer

_____________________________________________
Postadress

______________________________________
Nation

_____________________________________________
Postnummer
Postort

______________________________________
Telefonnummer

_____________________________________________
E-postadress
_____________________________________________
Bank

______________
Clearingnummer

______________________________________
Kontonummer

Sökt forskarstipendium (endast ett stipendium per ansökan)

Födelseförsamling____________________________ och födelseort ________________________________________
Folkbokförd födelseort

____________________________________ län. Styrkes med personbevis enligt bilaga nr ___.
Jag har varit bosatt i Norrland åren ___________-___________ i ___________________________________kommun
_______________________________________ län. Styrkes med personbevis enligt bilaga nr___.
Slutbetyg från gymnasiet _________________________ vid ______________________________________________
Datum och årtal

Skola eller annan utbildningsanstalt

i __________________________ kommun ___________________________ län.
Styrkes med gymnasiebevis enligt bilaga nr___.

Inskriven vid Uppsala universitet

________________________________________________________
Sedan termin och årtal

Inskriven vid Norrlands nation

________________________________________________________
Sedan termin och årtal

Antagen till forskarutbildning

________________________________________________________
Datum

Fakultet: ______________________________ Institution/enhet__________________________________________

Ämne:_________________________________ Handledare:______________________________________________
Har stipendiet tidigare erhållits från Norrlands nation?
Har projektet godkänts av etisk kommitté?
Har anslag för detta projekt erhållits från annat håll?

□ Nej □ Ja
□ Nej □ Ja
□ Nej □ Ja

Termin(er):________________
Dnr:______________________

Bidragskälla och belopp________________________
Har anslag för detta projekt sökts från annat håll denna period?

□ Nej □ Ja

Belopp:___________________

Till ansökan bifogas följande OBLIGATORISKA handlingar (avsaknad av bilagor kan medföra att ansökan ej
kommer att beaktas):

□
□
□
□
□
□
□
□

Bilaga 1: Registerutdrag från UPPDOK (skall vidimeras)
Bilaga 2: Aktivitetspoäng (inklusive innevarande termin) från UPPDOK (skall vidimeras)
Bilaga 3: Kopia på individuell studieplan för utbildning på forskarnivå (eller liknande ansökan till
forskarutbildning som skickats till fakultetens forskarutbildningskommitté, skall vidimeras)
Bilaga 4: Projektplan (max två sidor vetenskapligt beskriven projektplan samt en halv sida populärvetenskaplig
beskrivning av projektet)
Bilaga 5: Kostandskalkyl
Bilaga 6: Akademisk meritlista (publicerade artiklar, poster/muntlig presentation på vetenskapliga konferenser,
akademiska utmärkelser etc)
Bilaga 7:

Intyg/yttrande från handledare/institutionsansvarig

Bilaga 8: Vetenskaplig rapport för ev. tidigare erhållet forskarstipendium från Norrlands nation

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

_________________ enligt giltig studentlegitimation är inskriven vid _______________________________________
Termin och årtal

Universitet eller högskola

och _________________________________ intygas.
Nation i förekommande fall

_______________________________________
Namnteckning

___________________________________________
Namnteckning

_______________________________________
Namnförtydligande

___________________________________________
Namnförtydligande

_______________________________________
Postadress

___________________________________________
Postadress

_______________________________________
Postnummer
Postort

___________________________________________
Postnummer
Postort

_______________________________________
Telefon

___________________________________________
Telefon

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

Anvisningar för stipendieansökan
•

Läs noga igenom utlysningen. Sök endast utlysta stipendier och endast ett
forskarstipendium per blankett.

•

Läs noga igenom anvisningarna i stipendiehandboken och på hemsidan.
www.norrlandsnation.se.

•

Läs noga igenom statuterna för de stipendier du avser 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.

•

För att styrka var ansökanden är uppväxt krävs ett speciellt personbevis som beställs via
mejl på skatteverkets hemsida. Beställ ett personbevis där ansökandens alla uppväxtorter
finns med.

•

Alla bifogade dokument som är kopior skall vara vidimerade av två personer (signatur,
namnförtydligande och telefonnummer. Vidimering från nära anhörig räknas ej som giltig).

•

Ansökan skall vara bevittnade av två personer (ej nära anhörig) som har sett giltig
studentlegitimation.

•

Ansökan skall vara undertecknad.

•

Kontrollera vilka ansökningshandlingar du behöver och skicka in ansökningen i god tid. Vi
godtar inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum. För forskarstipendier behöver EJ
självdeklaration bifogas.

•

För sökanden till Stenholms minnesfond för kirurgisk forskning, och som tillhör gruppen
sökanden som bedriver forskning i anslutning till tjänst vid sjukhus i Norrland, behöver
endast bilaga 4-8 bifogas ansökan.

•

Skriv tydligt med bläckpenna.

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

