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Då företräde åberopas till resestipendium skall även kompletterande blankett för
resestipendium bifogas. Notera att reseberättelse skall lämnas in senast en termin efter
hemkomst. Blankett finns på expen eller på hemsidan. Stipendiesummorna kan komma att delas
upp i ett antal mindre stipendium.

BEHÖRIGHET
ADRESS
Tornavägen 7
223 63 Lund

TEL:
046-148018

För behörighet krävs betald nationsavgift för höstterminen samt föregående termin, minst fyra
(4) terminers heltidsstudier före innevarande termin och att merparten av studierna bedrivs i
Lund. Dessutom måste du aktivt studera innevarande termin.

BLANKETTER

Ansökningsblanketter finns på https://krnation.se/nationen/stipendier/.

BILAGOR TILL ANSÖKAN

Vidimerat LADOK-utdrag alternativt LADOK-utdrag med verifieringskod skall bifogas, samt
registreringsintyg för aktuell termin.

ANSÖKAN STÄLLS TILL
E-POST
pqe@krnation.se

Ansökan kan lämnas på tre sätt:
 Postas till ProQurator ekonomi, Kristianstads nation, Tornavägen 7, 223 63 Lund.
 Lämnas i nomineringslådan i postgången på nationshuset.
 Lämna personligen till ProQurator ekonomi under expeditionstid.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
ORG NR
262 000 – 0899

måndagen 3/12 kl 13.00.

Ansökan ska vara ProQurator ekonomi tillhanda senast
Ansökningar inkomna efter detta datum eller ofullständiga ansökningar behandlas ej!

ATT TÄNKA PÅ


BANKGIRO


127 – 8977




HEMSIDA
www.krnation.se



Fyll i hela blanketten. Saknad information om studieresultat eller saknad underskrift gör ansökan
ogiltig. Fyll dessutom i korrekt angiven studietakt för alla terminer du studerat. Ofullständiga
ansökningar behandlas ej!
Du måste ha avslutat fyra (4) hela terminer som studerande. Du kan med andra ord tidigast söka på
din 5:e termin.
Resestipendie delas ut för akademiska studier enbart. Bifoga dokument som styrker dina planerade
utlandsstudier.
Resestipendiet kan endast sökas för redan påbörjad resa eller resa som skall genomföras den
kommande terminen.
Glöm inte att ange tidigare nationsstipendier eller stipendier som är knutna till nationen som du
erhållit.
Dennis Olsson
ProQurator Ekonomi samt
Stipendierådets verkställande sekreterare
LUND 2018-11-09

