STUDENTSTIPENDIER

STIPENDIERNA riktar sig till dig som skrivit
uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Studenter från samtliga institutioner
vid Linnéuniversitetet är välkomna att söka
där arbetet kan vara såväl självständigt som
genomfört i grupp. Uppsatsen ska vara kopplad till ett samarbete mellan universitetet och
näringsliv/samhället, dvs. den ska vara gjord i
samverkan med, eller kunna vara till nytta för,
någon av dessa. I bedömningen tas det även
hänsyn till nytänkande idéer/kreativitet, konkreta resultat, uppsatsens språkbehandling
samt förmåga att undvika en alltför omfångsrik framställning.
FRÅGOR? Kontakta Stefan Uppman
Videum Science Park, 0470-72 33 17
stefan.uppman@videum.se
ANSÖKNINGSBLANKETT finns på videum.se.

1 stipendium á

10 000 kr

1 stipendium á

7 000 kr
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ANSÖKAN tillsammans med ett utskrivet
exemplar av uppsatsen skickas till Videum AB,
351 96 Växjö eller lämnas i receptionen på
Videum Science Park. Sista ansökningsdag är
den 31 augusti.

idéer föds där människor möts

STUDENT
SCHOLARSHIP

1 sholarship of SEK

10 000

1 scholarship of SEK

7 000

THE SCHOLARSHIPS are intended for those who
have written a thesis on bachelor’s and master’s
levels. Students from all faculties at the Linnaeus
University are welcome to apply and the work may
have been carried out independently or in group.
The thesis should be linked to a partnership between the university and business/society. In other
words, it should be carried out in collaboration with,
or be of benefit to, either one of these. We will also
be taking in to consideration aspects such as new
ideas/creativity, tangible results, the use of language
and the ability to avoid an approach that is too comprehensive.
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APPLICATION FORM can be collected from our
website www.videum.se. Send the completed applicationform together with your thesis to Videum
AB, 351 96 Växjö or hand it in at the reception at
Videum Science Park. Last day of application is
31th of August.
ANY QUESTIONS? Please contact
Stefan Uppman, Videum Science Park,
0470-72 33 00, stefan.uppman@videum.se

ideas flourish where peolpe meet

Ifylls av Videum

Ankomstdatum och signatur

ANSÖKAN OM /

application for

Videum-stipendium/
scholarship
Uppgifter om sökande / applicant
Tilltalsnamn & Efternamn / name

Personnr / birth

Adress /adress

Telefon bostad / telephonenumber (home)

Postnr & Postadress / postcode & city

Telefon dagtid / telephonenumber (daytime)

E-postadress / e-mail

Utbildning / study programme

Uppgifter om eventuell medsökande / Joint applicant, if any.
Tilltalsnamn & Efternamn / name

Personnr / birth

Adress / adress

Telefon bostad / telephonenumber (home)

Postnr & Postadress / postcode & city

Telefon dagtid / telephonenumber (daytime)

E-postadress /e-mail

Utbildning / study programme

Titel på examens-/projektarbete / Titel

Kort beskrivning av varför just du/ni ska få Videums studentstipendium (max 150 ord) / Motivation why
you should be the winner.

Sista ansökningsdag / Last date: 31 augusti

Ifylls av Videum

Ankomstdatum och signatur

Handledare vid universitetet / Supervisor and name of the University
Handledare / supervisor

Telefonnr / telephonenumber

Institution / institute

E-post adress / e-mail

Eventuell Samarbetspartner (t ex företag) / Partner, if any.
Företags/organisationsnamn: / company name

Kontaktperson / contact

Adress / adress

Telefon / telephonenumber

Postnr & Postadress / Postcode & City

E-postadress / e-mail (Texta tydligt! / Print clearly!)

Denna ansökan och ett exemplar av uppsatsen lämnas i receptionen på Videum Science Park eller skickas till:
Please hand over this application and one copy of the essay to the reception desk of Videum, or send it by post to:

Videum AB, 351 96 Växjö

Sista ansökningsdag / Last date: 31 augusti

