
ANSÖKNINGSANVISNINGAR 
 
Ladda ner ansökningsblanketten för de Allmänna fonderna eller för Sylvi och 
Erik Feldts stipendiefond beroende på vilka krav du uppfyller (Gå till 
Stipendiesidan för att ladda ner blanketter och för att läsa mera om fonderna).  
 
Så här fylls de i:  
 
Ansökan gäller 
Kryssa i om ansökan gäller studiestipendium eller forskningsstipendium. Dessa 
stipendieansökningar behandlas skilt.  
 
Uppgifter om sökande 
Fyll i fullständiga uppgifter om namn, personbeteckning, adress, e-postadress 
och telefonnummer. Vi behöver dessa uppgifter för att identifiera sökanden och 
för information vid utbetalningen. För att vi ska kunna betala ut ett eventuellt 
stipendium måste fullständigt bankkontonummer fyllas i. Vänligen fyll i 
bankkontonumret i IBAN-form och ange bank.  
 
Social ställning 
Ange om bostaden du bor i just nu är din egen, om du hyr den privat eller om det 
är en studentbostad. Om din boendeform är en annan kryssar du i ”annan” och 
skriver vilken den är. Ange om du är ogift eller gift, och om du har barn vill vi 
veta hur många du har. Dessa frågor ställs för att utreda den sociala ställningen, 
vilket beaktas vid stipendieutdelningen. (Gäller endast blanketten för de 
Allmänna fonderna.) 
 
Ange tidigare erhållna stipendier och särskilt om du erhållit stipendium tidigare 
från Vasa nation. Personer kan inte erhålla stipendier från Vasa nation fler än en 
gång annat än i särskilda situationer. Ifall du söker stipendium en andra gång bör 
du bifoga en motivering till detta till din ansökan.  
 
Studier 
Kryssa i vilken läroinrättning du studerar vid eller ange annan ifall den inte finns 
nämnd. Vi vill också veta vilken linje eller fakultet du studerar vid – var specifik. 
Ange när du påbörjat dina studier och när du beräknar att de avslutas 
(termin/år). Ange vilken examen du avlägger och i fall du har en examen sedan 
tidigare.  
 
Bilagor 
Vid utdelning av stipendier beaktas sökandes nationsaktivitet, studieframgång, 
och den sociala situationen samt eventuell utlandsvistelse. Dessa beaktas dock 
endast om relevant bilaga bifogats.  
 
För att påvisa studieprestationer vill vi se ett studieutdrag där det framgår hur 
många studiepoäng som avlagts. Studerande bör ha avlagt studiepoäng vid sin 
läroinrättning när ansökan lämnas in.  
 



Stipendier utdelas endast till nationsmedlemmar som betalat läsårsavgiften för 
innevarande år. (Hur man blir medlem och betalar medlemsavgift hittar man 
information om på vasa.nation.fi/medlemskap) 
Intyg över medlemskap och betald medlemsavgift skrivs ut av 
medlemssekreteraren (vn-medsek ät helsinki.fi). Intyg bör begäras i god tid före 
ansökningstidens utgång och det är på sökandes ansvar att kunna visa att 
villkoren är fyllda.  
 

Som nationsmeriter räknas alla kommittéposter, funktionärsposter, 
styrelseposter och andra förtroendeuppdrag inom nationen eller som nationens 
representant. Intyg över nationsmeriter skrivs ut av medlemssekreteraren (vn-
medsek ät helsinki.fi). Intyg bör begäras i god tid före ansökningstidens utgång 
och det är på den sökandes ansvar att skaffa intyget.  
 
Om du vill kan du som skild bilaga bifoga en motivering för hur din sociala 
ställning bör beaktas.  
 
Du kan även bifoga andra bilagor som du anser vara relevanta att beakta vid 
stipendieutdelningen. Om du söker bidrag för en utlandsvistelse (utbyte, praktik, 
annat), bör du bifoga en utredning över detta som åtminstone bör innehålla 
information om syftet, längden på vistelsen och uppskattade kostnader.  
Till ansökan om forskningsstipendium bör även bifogas forskningsplan, som 
godkänts av professor eller annan akademisk handledare som ansvarar för 
forskningen. 
  
Underskrift 
Fyll i ort, datum samt underskrift med namnförtydligande. 
 
Intygande 
För att din ansökan ska vara komplett behöver du få två personer att gå i god för 
att de uppgifter du angett i din ansökan är korrekta och stämmer. De fyller i sin 
ev. titel samt sitt namn och namnförtydligande. Personerna som skriver under 
ansökan bör inte sitta i nationens stipendienämnd under det år som ansökan 
lämnas in.  
 
Ansökningar som inte är korrekt eller fullständigt ifyllda, eller saknar 
någon av de obligatoriska bilagorna kommer inte att beaktas av 
stipendienämnden. Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens 
utgång beaktas inte.  
 
Ansökningarna riktas till kurator och skickas eller förs till Vasa nation på 
adressen Tölögatan 3 A, 00100 Helsingfors. Ansökningarna märks med ordet 
”Stipendier”.  


