
Skånska Nationernas gemensamma utskott 

 

Ansökan om nationsstipendier 
 

Fyll i blanketten med bläckpenna. Stjärnmärkta fält är obligatoriska. Är din ansökan felaktigt ifylld behandlas 

den ej. Det är ditt eget ansvar att ansökan är korrekt ifylld. Dina uppgifter kommer att kontrolleras. Oriktiga 

uppgifter innebär att utdelat stipendium kan komma att återkrävas. 

 

Bilagor som SKALL bifogas: Resultat- och studieintyg ifrån LADOK utskrivet och underskrivet av din 

institution, alternativt utskrivet LADOK-intyg med verifieringskod. 

Bilagor som KAN bifogas: Kopia på pass eller annan ID-handling, eftersom företräde åberopas med 

avseende på födelseort. 
 

Nationsmedlemskap*: 
Nation* Antal HELA terminer i din nation* 

 

Personuppgifter*: 
Efternamn* Förnamn* Personnummer* 

Adress* Postnummer* Ort* 

Telefon* Bankkontonummer (även clearingnummer)* 

Gymnasieskola, stad* 

 

Jag kommer innevarande termin att ha*: 

 
Enbart studiebidrag Del av studielån   Helt studielån                  Varken bidrag eller lån 

 

Jag har tidigare erhållit Luciastipendier*: 

       
         Nej                 Ja. Vilken/vilka terminer? HT_______________          Vet ej 
 

Studieuppgifter*: 
Utbildningsprogram/kurs*: 

 

Antal genomgångna 

hela studieterminer*: 

Ev. studieuppehåll  

Period: Orsak:  

  

 
 

 

 
 

Studieresultat införda i LADOK*: 
a) Grundutbildning 

(parentes, betyg från EHL) 

– inga delkursbetyg -  

Ange total poängsumma för varje betyg 

G 
(C,D,E) 

VG 
(A,B) 

* B BA AB 3 4 5 Total summa poäng 

vid Lunds universitet (bifoga 

LADOK-utdrag) 
          

G    Poäng med godkänd           Poäng inom jurist-                Poäng från LTH 

VG  Poäng med väl godkänd utbildningen 
*     Godkända poäng där VG ej är möjligt att erhålla 

 

b) Forskarutbildning Godkänt datum Pågående c) Klara examina (äv. dessa poäng fördelas betygsvis ovan) Datum 

Kursbenämning:   

JA 

  

Summa godkända poäng:  



Nationsengagemang: 

Post/uppdrag Period Kommentarer 
   

 

Särskilda skäl för att erhålla stipendium: 

För information om särskilda skäl, vänligen se utlysningen. Ej ifyllda uppgifter beaktas ej. 

      Jag har under min skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. 

Skola _____________________________ Ort ___________________ 

 

      Jag kommer från Torna, Bara eller Harjagers härader. Ort_______________________ 

 

Jag åberopar följande övriga skäl för att erhålla stipendium: 
 

 

 

Se till att alla stjärnmärkta fält är korrekt ifyllda och att alla bilagor finns med.  

När du fyllt i din ansökan fullständigt och undertecknat den ska du lämna in den på Kristianstads Nations 

expedition eller skicka den till Kristianstads Nations Qurator. Adressera enligt nedan: 

 

”Luciastipendier” 

Kristianstads Nation 

Tornavägen 7 

223 63 Lund 

 

Sista tid för ansökan är fredagen den 6 november kl 18:00(..) För sent inkomna ansökningar behandlas ej. Kom 

ihåg att det tar tid för ansökningar via post att komma fram. 

 

Frågor hänvisas till Qurator Petter Hallin på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller q@krnation.se. 

Genom att fylla i och lämna in denna blankett godkänner jag att mina personuppgifter sparas för kommande 

utdelningar av stipendier. 

Jag försäkrar härmed på heder och samvete att angivna uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden och att jag har betalat 

terminsavgiften för innevarande termin: 

Ort och datum* Underskrift* 

 


