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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 onsdagen den 6 mars 2019, 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 vt2019. 
 
Din ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Samtliga begärda personuppgifter är nödvändiga 
för att vi ska kunna administrera din stipendieansökan, kontrollera att du uppfyller kraven för att tilldelas ett 
stipendium samt för att kunna värdera dina meriter i förhållande till andra sökande. Du har rätt att kostnadsfritt 
en (1) gång per kalenderår ta del av de uppgifter som AF har om dig. Sådan förfrågan ställs per post till 
Akademiska Föreningens stipendiefonder, Sandgatan 2, 223 50 Lund. Din begäran ska vara egenhändigt 
undertecknad och i original (e-post eller inscannade brev godkänns ej). Du har rätt att få uppgifter om dig, som 
är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din ansökan (ex postadress) rättade eller uppdaterade om du 
anser att de är felaktiga eller inaktuella. 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Andreas Svensson 
Stipendiesekreterare 
 
 


