Härmed utlyses följande stipendier
Ansökningsblanketter finns att ladda ner på www.v-dala.se/stipendier. För ansökans
giltighet skall sådan blankett vara sanningsenligt ifylld och Förste kurator tillhanda
senast kl. 18.00 torsdagen den 12 maj.

1 stipendium à 4 930 kr ur Ärkebiskopen Johan August Ekmans
stipendiefond
Ett stipendium tilldelas årligen medellös, begåvad teologie studerande av
Västmanlands-Dala nation, vilken är för terminen vid universitetet närvarande.
Samme stipendiat uppbär stipendium under högst sex terminer på varandra följande
terminer.

1 stipendium à 4 930 kr ur Ärkebiskopen Johan August Ekmans
stipendiefond
OBS Engångsbelopp VT22
Ett stipendium tilldelas årligen medellös, begåvad teologie studerande av
Västmanlands-Dala nation, vilken är för terminen vid universitetet närvarande.
Samme stipendiat uppbär stipendium under högst sex terminer på varandra följande
terminer.

1 stipendium à 3 985 kr ur Elisabeth och Julie Berglunds stipendiefond
Ett stipendium tilldelas årligen en manlig studerande av Västmanlands-Dala nation,
som är för terminen vid universitetet närvarande, är mindre bemedlad och som gjort
sig känd för flit och goda seder. Samme stipendiat uppbär stipendiet högts under sex
på varandra följande terminer.

1 stipendium à 4 120 kr Alfred och Signe Larssons stipendiefond
Stipendium tilldelas landsman som är för terminen vid universitetet närvarande och
som genom flit, gott uppförande och framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt.
Samme stipendiat uppbär stipendium högst under sex på varandra följande
terminer.

1 stipendium à 13 350 kr ur Gösta A Erikssons stipendiefond
OBS Engångsbelopp VT22
Utdelas varje vårtermin till en forskarstuderande vid Uppsala universitets
samhällsvetenskapliga fakultet, inskriven vid Västmanlands-Dala nation och med
företräde för dem som kommer från kommunerna i Kolbäcksåns dalgång. Stipendiet
utdelas till sökande med berömvärda meriter från högre studier. Stipendiet får
uppbäras i högst tre år.
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1 stipendium à 4 260 kr ur Adolf Erikssons stipendiefond
Ett stipendium tilldelas årligen en förtjänt behövande landsman som bedriver
licentiatstudier inom medicinska eller filosofiska fakulteten. Innehavare av stipendiet
utses vid slutet av ett läsår för tre följande läsår åt gången med skyldighet för
innehavaren att frånträda stipendiet, om licentiatexamen därförinnan avlägges.

4 stipendier à 4 490 kr ur Carin och Viktor Ljungdahls stipendiefond
OBS Engångsbelopp VT22
Tilldelas behövande junior eller senior, som är för terminen vid universitetet
närvarande och som genom berömlig flit, hedrande uppförande samt ådagalagd
framgång i sina studier giver gott hopp om sig. Samme stipendiat uppbär i regel
stipendium blott en gång. Dock må, om särskilt ömmande omständigheter föreligger,
den som förut innehaft detta stipendium, ännu en gång kunna tilldelas detsamma.

1 stipendium à 5 090 kr ur Albin Lindwalls studiefond
Ett stipendium tilldelas vid universitetet för terminen närvarande, behövande
landsman, som genom flit, hedrande vandel och ådagalagd framgång i sina studier
gjort sig därav förtjänt. Samme stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra
följande år, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i
nationen inskriven. Förlängt innehav av detta stipendium må på ansökan, ingiven
före den ordinarie stipendietidens utgång, medgivas för ett år i sänder under högst
tre år, om särskilda skäl därtill föreligga.

1 stipendium à 3 820 kr ur Henrik och Hans Parks stipendiefond
Ett stipendium tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande, behövande
studerande av Västmanlands-Dala nation, som bedriver humanistiska studier.
Stipendium utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter
seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två
år, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen
inskriven.

1 stipendium à 3 870 kr ur Carl Atle Öbergs stipendiefond
Ett stipendium utdelas årligen till en för terminen vid universitetet närvarande,
behövande studerande från Västerås av Västmanlands-Dala nation. Samme
stipendiat uppbär stipendiet under fem på varandra följande år, såvida hen under
denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
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1 stipendium à 7 280 kr ur Johan Samuel Löfbergs stipendiefond
Tilldelas studerande vid Uppsala universitet tillhörande Västmanlands-Dala
nation som är behov av understöd och som gjort sig känd för flit och redlighet samt
goda studier, med företräde för historiska eller naturvetenskapliga ämnen. Stipendiet
får inte behållas under längre tid än tre år.

5 stipendier à 3 400 kr ur Emmy och August Wallqvists stipendiefond
Stipendium tilldelas en för terminen närvarande studerande av Västmanlands-Dala
nation. Vid utdelandet av stipendium bör, då sökande anses lika berättigade till
stipendium, företräde lämnas studerande, tillhörande den humanistiska fakulteten.
Samma stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida han
under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 12 590 kr ur Åselius stipendiefond
OBS Engångsbelopp VT22
Ett stipendium utdelas vart tredje år till en för terminen vid universitetet närvarande
studerande av Västmanlands-Dala nation.

Uppsala den 12 april 2022

Marcus Sandén
FÖRSTE KURATOR
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