Anders Walls Stipendium 2019

Sista ansökningsdag 2018-11-25 kl. 23:59

Anders Walls stiftelse delar sedan 1983 ut ett antal stipendier i syfte att stödja sådana insatser som gjorts
i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap,
landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Unga Forskare ansvarar årligen för att nominera
stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik.
Den eller de sökande som erhåller stipendiet erhåller 150 000 kr i ett stipendium ämnat att stödja fortsatt
forskning och personlig utveckling samt blir medlem i stipendiatnätverket Wallumni. Utdelningen sker i
samband med Anders Walls födelsedag den 10 mars varje år. Vid ceremonin håller stipendiaten även ett
anförande om sin bakgrund och forskning.

Vem kan söka stipendiet?
Stipendiaten ska genom sitt projekt inom området unga forskare speciellt utmärkt sig genom: ett
brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög kapacitet och
potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög kommunikativ och social kompetens.
Max 25 år.
Det här innebär att nomineringskommittén utvärderar dig efter de kriterier som beskrivs här ovanför.
Stipendiet utdelas till den individ som bäst uppfyller kraven och du behöver inte presentera en budget
eller ett specifik forskningsprojekt som du vill använda pengarna till. Däremot är det viktigt att du
beskriver det är viktigt att du berättar hur stipendiet och nätverket skulle komma att utveckla dig
personligen och professionellt. Du behöver inte vara medlem i Förbundet Unga Forskare för att söka
stipendiet men du får ej vara äldre än 25 år vid söktillfället. Sista ansökningsdag är söndag 25 november
kl. 23:59.

Läs mer om hur du ansöker till Anders Walls stipendium på de nästkommande sidorna! Ev. frågor om
stipendiet kan ställas till stipendier@ungaforskare.se

Ansökan till Anders Walls stipendium
Information om årets ansökan kommer upp under hösten.
Ansökan till Anders Walls stipendium sker genom mejl till anderswall@ungaforskare.org
Din ansökan skall innehålla:


En sammanfattning av din ansökan på max 300 ord – denna är viktig, här har du chans att locka
kommittén att läsa din ansökan noga.



Personligt brev som berättar om dig och din bakgrund (max 2 sidor).



CV (max 2 sidor).



En sammanfattning om din forskning och hur stipendiet skulle bidra till ditt arbete och utveckling
(max 2 sidor).



Intyg på tidigare engagemang (t ex naturvetenskaplig förening, kurser, specialutbildning, tidigare
forskning).



Referenser med kontaktuppgifter (viktigt: referenser skall lämnas i samband med ansökan, ej på
begäran).
Dessutom:



Ansökan ska vara skriven på svenska



Alla delar av ansökan ska skickas in i pdf-format eller .doc(x)



Ansökan är med fördel kort och koncis

Läs svaren på de vanligaste frågorna nedan. Har du ytterligare frågor angående stipendiet,
mejla anderswall@ungaforskare.org
FAQ om Anders Walls stipendium
Kan jag söka pengar till mitt doktorandprojekt?
Du får vara doktorand när du söker stipendiet, däremot kan stipendiet ej användas som lön.
Kan jag söka pengarna till mitt exjobb?
Ja.
Kan jag söka pengarna för att slippa ta studielån?
Nej, tanken med stipendiet är att du ska göra något nyskapande, kreativt och
entreprenörsmässigt. Det är inte till för att finansiera en grundutbildning.
Ska jag skicka med mitt specialarbete från gymnasiet?
Nej. Vi vill veta mer om dig som person, vid behov kan kompletteringar efterfrågas av
stipendiekommittén.
Återsänder ni alla ansökningshandlingar?
Nej. Skicka istället en kopia.
När får jag reda på om jag fått stipendiet?
Stipendiet delas ut den 10 mars men vi försöker meddela de ansökande så fort som möjligt om
de kommer att erhålla stipendiet.

Vem är Anders Wall?
Anders Wall är en affärsman som varit engagerad i bland annat Beijer-koncernen och i Volvo.
Mer information om bakgrunden till stipendiet finns på www.wallstiftelsen.se
Får man ha tagit sin universitetsexamen?
Ja, årets kriterium är att du ej får ha fyllt 26 år när du skickar in din ansökan.
”Vi har arbetat tillsammans med vår forskning, ska vi söka stipendiet tillsammans?”
Nej, stipendiet tilldelas bara enskilda personer. Att kunna arbeta i grupp ser vi som en positiv
förmåga och flera personer från samma grupp kan söka stipendiet var för sig. Då är det viktigt att
ni beskriver både hur gruppen har arbetat och hur ni själva bidragit till gruppens framgångar.
Vilka har fått stipendiet tidigare?
På www.wallstiftelsen.se finns en sammanställning av samtliga stipendiater sedan starten 1983

