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0BLäs anvisningarna först! Felaktigt ifyllda ansökningar beaktas ej.   

1BPersonuppgifter  

  Sökandens efternamn    Förnamn  

            

  Personnr. Gymnasieskola, ort 

            

  Utdelningsadress Födelseort/församling 

            

  Postnr. och postadress Utbildningslinje, program, huvudämne vid Universitetet 

            

 Sökandens telefonnr. med riktnr. Sökandens E-postadress  

            

Kontonummer 7BClearingnummer Bank 

                  

Högskolestudier påbörjade (term, år) 8BTotalt antal genomförda studieterminer Hela terminer inskriven i Helsingkrona Nation 

                  

Studieuppehåll, from-tom, orsak Studieuppehåll, from-tom, orsak Studieuppehåll, from-tom, orsak 

1.       2.       3.       

Aktiv inom nationen som: Aktiv inom nationen som: Aktiv inom nationen som: 

1.       2.       3.       

Tidigare stip. Hb och övriga (term,år,belopp) Tidigare stip. Hb och övriga (term,år,belopp) Tidigare stip. Hb och övriga (term,år,belopp) 

1.       2.       3.       

 
 
Inkomst och förmögenhetsuppgifter (Dessa kan komma att kontrolleras med skattemyndigheterna) 

2BINKOMSTER 
(uppgifter avseende föregående kalenderår) 

FÖRMÖGENHET 

3BTjänst  
(Lön, sjukpenning, 
föräldrarpenning o dyl) 

+       
Bankmedel 

+       

Kapital 
(ränteint., aktieutdelning o dyl) +       

Värdepapper 
(aktier, obligationer o dyl) +       

Stipendier 
+       

Studieskuld 
-       

Ränteutgifter 
(andra räntor än studieskuldens) -       

Övriga skulder 
-       

SUMMA INKOMSTER =       SUMMA FÖRMÖGENHETER =       

  



 
 

Studieresultat införda i LADOK 

A. Grundutbildning  Ange poängsumma för varje betyg 

E D C B A Poäng från A-F skalan 

B   BA   AB Poäng inom juristutbildningen 

3   4   5 
Poäng från LTH 

G 
   

VG Poäng för godkänt/väl godkänt   4   5 

Totalt antal högkolepoäng 
 

(Se anvisningar)  

                              Totalsumma poäng 

(bifoga LADOK-utdrag) 

 
Totalt antal högskolepoäng 

från de tre senaste 
terminerna 

 
  

          Delsumma för tre terminer 

 

B. Forskarutbildning Godkänt 
datum 

Ange poäng C. Examina 
 

Datum 
 

Kursbenämning 

      
                        

Summa poäng:         

Övrigt 
Jag önskar speciellt komma i fråga till följande stipendier (för att resestipendier skall utbetalas måste utlandsstudier styrkas med intyg 
samt projektbeskrivning bifogas):  

      

Jag åberopar detta för att:  

      

 

Bilagor: 

      

Sökandens underskrift Intygande av annan part 

Jag bekräftar att uppgifterna i denna ansökan är riktiga och att jag 
betalat nationsavgift i Helsingkrona Nation innevarande termin. 
Om bidrag beviljas av Helsingkrona Nation medger jag att mitt namn 
får publiceras på Internet. 

Jag bekräftar att den sökande har angivit uppgifter som 
överensstämmer med företedda handlingar och i övrigt av mig 
kända förhållanden. 

Ort Datum Ort Datum 

                        

Namnteckning Namnteckning 

            

Namnförtydligande Namnförtydligande Telefonnr. 

            
      

 
  



UAnvisningar 
Personuppgifter Uppgifter rörande innevarande termin skall ej införas, såvida det inte rör förtroendeuppdrag på 

nationen. 
 
Studieresultat införda LADOK-utdrag med underskrift från institutionen, alternativt med verifieringskod, skall bifogas. 

Endast för sökande från högskolor och universitet som ger behörighet till medlemskap i 
Studentlund. 

i LADOK 
 
10BGrundutbildning  Kurser avklarade innevarande termin skall inte införas i ansökan. Betyg skall anges med det betyg 

hela kursen gavs, ej med betyg som erhållits på eventuella delkurser. 
 
Betalningsintyg  Utskrivet betalningsintyg från nationen skall bifogas. Teknologers intyg hämtas på TLTH. 
 
Examina   Ange examina samt lärosäte. 


