
AKADEMISKA FÖRENINGEN   KUNGÖRELSE  
Stipendiesekreteraren     av den 16 februari 2017 
 
 
 
Oehlenschläger-Tegnérska stipendiefonden, Juel-
Westrupska stipendiefonden, E W Mortensens 
resestipendiefond, Carl Ploughs Mindelegat, Stiftelsen 
Nordiska Studenters gästkommittéfond 
 
 
Stipendiernas ändamål är att ge ordinarie ledamöter av Akademiska Föreningen i Lund tillfälle 
att idka studier vid något universitet i nordiskt land utanför Sverige. Till ansökan om medel 
ur dessa fonder fogas summarisk kostnadskalkyl. 
 
 
Vid beslut utfäster utdelande kuratel vikt vid ändamålet med resan, sökandens deltagande i 
akademiskt föreningsliv samt tidigare studieresultat. Stipendium utdelas ej för kortare studietid 
än två månader. Stipendium kan ej sökas för innevarande termins studier, utan endast för 
nästkommande termins studier. Generellt beviljas ej stipendier för daglig/återkommande 
pendling från Sverige till den andra studieorten. 
En kostnadskalkyl för vistelsen skall bifogas ansökan för att den skall beaktas.  
 
Ansökan skall innehålla: 
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och nationstillhörighet 
Studieinriktning  
Lärosäte där den sökande vill studera  
Mål för studierna 
Tidpunkt för avresa och beräknad studietid  
Kostnadskalkyl för studieperioden  
Uppgifter om deltagande i akademiskt föreningsliv  
Uppgifter om andra sökta stipendier  
Studierelevanta intyg och/eller rekommendationer 
Kopia på sökandens studentkort för vt2017 
 
Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan ställs till: Stipendiesekreteraren, Akademiska 
Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund. Ansökan kan även inlämnas på Studentinfo i AF-borgens 
entréplan.  
Ansökan skall vara AF tillhanda senast torsdagen den 27 april 2017, kl 17.00. 
 
Enligt uppdrag 
 
Andreas Svensson 
Stipendiesekreterare 



AKADEMISKA FÖRENINGEN   KUNGÖRELSE 
Stipendiesekreteraren    av den 16 februari 2017 
 
 
 
 
 
 
Albert och Marna Ehrensvärds resestipendium 
 
 
Stipendiet har till syfte att sätta studerande vid Lunds universitet i tillfälle att idka studier vid 
något av Paris högre lärosäten. 
 
Ansökan skall innehålla uppgift om ändamålet med resan och vara åtföljd av de betyg och 
övriga handlingar med vilka sökanden önskar styrka sin kompetens. 
Sökanden bör helst ha tillbragt tre och i varje fall minst två år vid Lunds universitet och något 
så när kunna följa och förstå ett muntligt franskt föredrag samt utan svårighet läsa en lättare 
fransk text. 
 
Stipendiat är skyldig att minst två månader under det läsår för vilket han tilldelats stipendiet 
idka studier i Paris. Han bör under hela studietiden ta sin bostad i det svenska studenthemmet 
i La Cité universitaire. 
 
Kortfattad berättelse om stipendieresan avges efter återkomsten till Sverige. Vid tvekan 
mellan lika kvalificerade sökande lämnas företräde för medlem av Göteborgs nation. 
 
Särskild blankett finns ej. För att beaktas skall ansökan vara Akademiska Föreningen 
tillhanda senast måndagen den 13 mars 2017, kl 17.00, under adress: Akademiska 
Föreningen, Stipendier, Sandgatan 2, 223 50 Lund. Ansökan kan även inlämnas på  
Studentinfo i AF-borgens entréplan. 
 
Till ansökan skall bifogas en kopia på sökandens studentkort för vt2017. 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Andreas Svensson 
Stipendiesekreterare 


