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Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet
Bakgrund
Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till
denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet: Härnösand, Sundsvall, Östersund och
Örnsköldsvik. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen.
Behörig sökande är den student som studerar vid Mittuniversitetet, är medlem i någon av
Mittuniversitetets studentkårer samt fullgjort sina skyldigheter gentemot respektive
studentkår.
Enligt stiftelsens stadgar utser Mittuniversitetets rektor ordförande och vissa ledamöter.

Stipendiernas användningsområde
Stipendium kan erhållas för följande ändamål:
• Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid
Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats.
• För främjande av internationellt utbyte.
• Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär.
• För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen
eller forskningen.
• För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande
omständigheter (sjukdom, handikapp etc.)

Ansökningsförfarande
Ansökan om stipendium ingives på särskild blankett till respektive studentkår vid
Mittuniversitetet. Dessa ansökningsblanketter tillhandahålles på studentkårens kansli.
Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld i och med att ofullständig ansökan samt
ansökan eller kompletterande handlingar som har inkommit efter ansökningstidens utgång ej
beaktas. Intyg på mantalsskrivningsort samt kopia på ditt studentkort skall finnas med.

Regler för bilagor
Bilaga 1
Ändamålet i sin helhet ska skrivas ner som bilaga 1. Den ska vara maskinskriven och
omfattningen får ej överstiga en A4 sida (Teckensnitt 12 Times New Roman). Ansökningar
som överstiger detta kommer ej att behandlas av stipendiestiftelsen.
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Bilaga 2
Intyg på för ändamålet relevanta uppgifter
• Akademiska meriter (LADOK-utdrag)
• Omdömen eller rekommendationsbrev med anknytning till stipendieändamålet, bifoga
max två (2) stycken.
• Antagningsbevis eller motsvarande vid studier eller praktik utomlands.
• Handledarintyg (eget formulär)
• Vid stipendieansökan med ändamål ” För utbildning fram till akademisk
grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.)” ska
exempelvis sjukintyg eller CSN-intyg bifogas.
Skicka inte med CV, uppsatser, irrelevanta arbetsintyg eller hela
avhandlingar/examensarbeten!

Avrapportering
Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av
vad stipendiet använts till.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är varje år den 1 mars. Utdelning av stipendium sker före vårterminens
utgång, vanligtvis vid avslutningshögtiden.
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Ansökan till Studenternas stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet
Sökande
Namn

Personnummer

Telefonnummer

Adress

Institution

Inskrivningsort

E-post

Mantalskrivningsort (bilaga 3) Födelseort

Kurs/Program

Kurs/Programkod

Starttermin (ex. VT09)

Medsökande
I projekt med fler deltagare lämnar var och en in en egen ansökan, ange medsökandes namn:
Namn

Personnummer

Institution

Sammanfattning av ändamålet (ca 30 ord)

Ändamålet i sin helhet ska skrivas ner som bilaga 1. Den ska vara dataskriven och vara på
max 2000 tecken.
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Referenser (tex lärare, handledare)
Institution

Telefonnummer

E-post

Kostnadssammanfattning
Kostnad kronor
Materiel/utrustning
Resor
Övrigt
Summa

Tidsperiod för projektet
Startdatum

Beräknat slutdatum

Kontouppgifter (clearingnummer, kontonummer och bank)

Bilagor
Obligatoriska bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Sammanfattning av ändamålet
Intyg
Personbevis från Skattemyndigheten

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

__________________________

___________________________

Ansökan skickas eller lämnas in till respektive Studentkårs kansli.
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Handledarintyg
Läraren eller handledaren som du angett i din ansökan ska intyga att
•
•

Du studerar vid institutionen.
Att han/hon tror att du ska genomföra den aktivitet du söker stipendiet för samt ge en
egen sammanfattning vad du avser att göra.

Undantag ges för punkt två om du söker med ändamål ” För utbildning fram till akademisk
grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.)”.

Studentuppgifter
Namn

Personnummer

Institution

Lärare eller handledarens uppgifter
Studerar studenten vid institutionen? (Markera med en ring runt alternativet)
Ja

Nej

Sammanfattning av ändamålet (ca 50 ord)

Kontaktuppgift till läraren eller handledaren
Namn
Institution
Telefonnummer

E-post

Lärarens eller Handledarens underskrift
Ort och datum

Namnteckning

__________________________

___________________________

