
Stipendieansökan  
Göteborgs nation 

 

Nuvarande termin: 

HT ☐ VT ☐ År: _________________ 

 

Antagen till Uppsala Universitet: 

HT ☐ VT ☐ År: _________________ 

 

Namn Personnummer Telefonnummer E-post 

    

Födelseort Län Församling Landskap 

    

Nuvarande Adress Postnummer Postort 

   

Gymnasieskolans Namn Gymnasieskolans 

Kommun 

År du tog studenten 

 

 

  

 

Lämna adressuppgifter dit ev. besked om stipendietilldelning ska skickas. OBS! Endast de som tilldelats stipendier 

får besked. Ange ort, församling och landskap där du folkbokfördes som nyfödd. Födelseort måste styrkas med 

personbevis där födelseort krävs av stipendiestatutet. T.ex. genom en bild på ditt pass.  

 

Stipendier jag ämnar söka: 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 

 Ifylles av studenter på grundnivå och avancerad nivå:  

 

Jag har totalt antal högskolepoäng: __________________  

varav (hp) VG: ________ 5: _____________ AB: _________ A: _________  

Antal högskolepoäng där G enligt kursplanen är högsta möjliga betyg: ________ 

Jag ämnar avlägga ___________________________________-examen, vartill 

beräknas åtgå ___________ terminer utöver innevarande. Jag är registrerad vid 

_______________________ institutionen och ämnar denna termin tentera 

sammanlagt ______ högskolepoäng i kursen/kurserna: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Endast poäng tagna vid svenska universitet och högskolor ska anges här. Om du inte är 

studerande på grund eller avancerad nivå fyller du inte i något här. 

 

 

 

Ifylles av studenter på forskarnivå:  

Jag är antagen till utbildning på forskarnivå i ____________________________ 

sedan ______-terminen år ______ och avser att avlägga ____________ 

lic/doktorsexamen vartill beräknas åtgå _________ terminer utöver innevarande.  

Aktivitetsgrad i % under innevarande termin: ___________  

Finansiering:______________________________________________________ 

Om du inte är antagen till forskarstudier fyller du inte i något här.  

 

 



Övriga studiemeriter:   
 

_________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Ange eventuella utlandsstudier, antal terminer och antal poäng. 

 

 

Studieuppehåll 
 

 _________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Ange antal terminer och orsak. 

 

 

 

Övriga upplysningar 
  

________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Här anger du speciella förhållanden som kan ha betydelse för bedömningen vid 

stipendietillsättningen. T.ex. släktskap, födelseår på eventuella barn och nationsengagemang. 

Släktskap ska intygas med släkthärledning vidimerad av två personer. Du kan även bli 

ombedd att intyga ditt nationsengagemang.    

 

  

 

 

 

 

 



Ekonomiska uppgifter  

 

 

Inkomst föregående kalenderår (brutto, ej CSN): _________________________ 

 

Jag finansierar mina studier genom: ___________________________________ 

(CSN, banklån, arbete, föräldrar eller liknande)  

 

Totalt antal CSN-veckor kvar att ta ut (medräknat denna termin): ____________ 

 

Uppskattad inkomst innevarande kalenderår: ____________________________ 

(Av förvärvsarbete (brutto), sjukbidrag , pension eller liknande (ej CSN) 

 

Inkomst av eget kapital (räntor, aktieutdelning etc.):_______________________ 
 

 

Tillgångar  

Kontanter/bankkonto:_______________________________________________ 

Andra tillgångar (t ex aktier, fonder, värdepapper):  

 

Ev. övrigt (ej bostad): 

_________________________________________________________  

 

 

Skulder  

Statliga studielån: 

__________________________________________________________  

Övriga studierelaterade skulder (bank, nation, studentkår): 

__________________________________________________________ 

Till annan person med återbetalningsskyldighet:  

__________________________________________________________ 

Ej studierelaterade lån (ej bostadslån): 

__________________________________________________________ 

Observera följande: En person får inte inneha flera av nationens stipendier till ett belopp som 

överstiger det s.k. ”stipendietaket” som varje termin tillkännages av Universitetets 

stipendiekansli. För att räknas som behövande mindre bemedlad ska den sökandes totala 

tillgångar inte överstiga två prisbasbelopp. Den uppskattade inkomsten för innevarande 

termin bör inte heller vara högre än Centrala studiestödsnämndens fribelopp.    

Studielån räknas inte till den sökandes skulder. 



Eventuella övriga upplysningar angående sökandens familjeförhållanden och 

ekonomiska förhållanden: 
  

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

Jag innehar för närvarande följande stipendier vid universitetet/nationen:  
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Namn på stipendiet, summa, när du tilldelades stipendiet och hur länge du kan bevaka det. 

Räkna också ut det totala årsbeloppet av dina stipendier. 

 

Glöm inte bifoga studie- och registreringsintyg, samt intyg på ditt medlemskap 

vid nationen. 
  

Vid eventuell stipendieutdelning vill jag att detta betalas ut till följande:  

 

Bank:   _____________________________________________________  

 

Clearingnummer:  _____________________________________________________  

 

Kontonummer:  _____________________________________________________ 

 

 

Att ovanstående av mig konfidentiellt lämnade uppgifter överensstämmer med 

verkliga förhållanden försäkras på heder och samvete.  
 

 

 

 

 

_____________________________            ___________________________________  

Ort och datum         Namnteckning  

 

Komplett ansökan lämnas till Göteborgs Nations expedition.  

Vi godkänner inga ansökningar som inkommer via mejl eller post.  


