Ansökan nationsstipendium
Namn…………………………………………………..……..
Personnummer …….…..…-………
Födelseort och församling (om detta är meriterande i stipendiestatuterna måste det styrkas)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Är svensk medborgare:

Ja

Nej

För HT / VT ….. ansöker jag om följande stipendium (i utlysningsordning och utan belopp):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Avgångsbetyg från gymnasieskolan i………………………………… den

/

år…...

(om detta är meriterande i stipendiestatuterna måste det styrkas)
Andra utbildningar som berättigar till universitetsstudier…………………………………avslutad den

/

Inskriven vid Uppsala universitet sedan HT / VT ……………………..
Inskriven vid Gästrike-Hälsinge nation sedan HT / VT………………..
Inskriven innevarande termin vid följande nationer vid Uppsala universitet………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..…………
Ev. studieperioder vid andra universitet/högskolor……………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………..…………
Perioder med studieavbrott…………….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....………….
Högskoleäng erhållna vid Uppsala universitet:
Grundutbildning …………………..
varav …..………………. högskolepoäng i kurser med högsta betyg (VG/AB/5)
samt…………………… .högskolepoäng i kurser där endast G var möjlgt
Forskarutbildning …………………
Högskolepoäng erhållna vid andra universitet/högskolor:
Grundutbildning …………………..
varav …..………………. högskolepoäng i kurser med högsta betyg (VG/AB/5)
samt…………………… .högskolepoäng i kurser där endast G var möjlgt
Forskarutbildning …………………

……

Jag ämnar avlägga ………………….-examen och beräknar göra detta HT / VT 20……

Jag innehar följande stipendier:
…………………………………………… fr.o.m.

/

20…... t.o.m. /

20...... á …..….. kr/år

…………………………………………… fr.o.m.

/

20…... t.o.m. /

20...... á …..….. kr/år

…………………………………………… fr.o.m.

/

20…... t.o.m. /

20…... á …..….. kr/år

Eventuellt släktskap (om detta står i stipendiestatuterna måste det styrkas)
…………………...…………………………………………………………………..…………
Andra meriter som är av värde för bedömningen (resor, föreningsengagemang och dylikt)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Jag kan totalt erhålla lån och bidrag från CSN för ytterligare ……….. veckor
Denna termin studerar jag ……………………………….för …… poäng på …………. -nivå.
Den som bytt studieinriktining bör uppge detta samt dela upp erhållna poäng i dels de som skall ingå i examen, dels ”övriga
poäng”. Antal studieterminer för de olika vägarna bör anges. Markera gärna det också på registerutdraget.
Jag försäkrar på heder och samvete riktigheten i ovan lämnade uppgifter samt godkänner att Gästrike-Hälsinge nation
hanterar mina personuppgifter.
…………………………………….
Datum
…………………………………….
Underskrift

………………………………………………
Gatuadress

…………………………………….
Namnförtydligande

………………………………………………
Postadress

…………………………………….
Bank

……………………………………………..
E-postadress:

…………………………………….
Kontonummer (clearingnummer inom parentes)

……………………………………………….
Telefonnummer:

För att ansökan ska klassas som giltig måste den innehålla följande bilagor:
Konfidentiell självdeklaration

–

Blankett finns att hämta på nationens hemsida

Nationellt studieintyg

–

Skrivs ut från Studentportalen

Avgångsbetyg gymnasieskola

–

Endast ett krav för att styrka gymnasieskola

Personbevis från Skatteverket

–

Endast ett krav vid styrkning av födelseort och boendeort

Kopia av nationskort

–

Temporärt nationskort går att få under Förste kurators mottagningstider

Exmanensbevis

–

Endast ett krav vid examen tagen vid ett utländskt universitet

Godkänd kandidatuppsats

–

Endast ett krav vid ansökan till Göransson-Sandvikens stipendium

Beskrivning av dina studiemål

–

Endast ett krav vid ansökan till Göransson-Sandvikens stipendium

Ansökan och samtliga bilagor klassas som konfidentiella och kommer att förstöras efter beslutsfattande möte.
Vissa utrymmen i blanketten är små så fortsätt gärna på ett separat ark (glöm inte att rubricera detta).

Ansökan till Göransson-Sandvikens resestipendium eller forskarstipendium ska göras i separat blankett.

