Resestipendier vårterminen 2019
Ansökan görs på www.stipendier.uu.se och deadline för ansökan är måndagen den 18 februari 2019
klockan 17:00.
I webbansökan framgår vilka bilagor som ska bifogas ansökan. Resestipendium kan inte sökas för
redan genomförd resa. Resan får inte heller ha påbörjats tidigare än ungefär vid terminsstart våren
2019. Om du är på ett utbytesår HT18 – VT19 kan du söka resestipendium för vårterminen men inte
för de utgifter de hade under höstterminen som har passerat. Medel kan sökas för kostnader i
samband med studierelaterade resor, som t.ex. flyg, logi, kurslitteratur och levnadsomkostnader.
Busolis, GC o B resestipendium
Ett eller flera resestipendier för studier i kulturfrämjande syfte vid italienskt universitet. Stipendier kan
sökas för akademiska studier inom alla fakulteter/ämnesområden. Stipendierna kan sökas av studerande
både på grundnivå/avancerad nivå och forskarnivå.
Leffmans, C R, resestipendium
Till studerande inom apotekar- och receptarieutbildningen som genomgår 30 poängs fördjupningskurs
och forskarstuderande som inte varit antagna mer än tre år.
Linders, S resestipendium
Stipendium utdelas till den som i Uppsala avlagt teologie kandidat eller licentiatexamen där något av
ämnena gamla eller nya testamentets exegetik ingår, eller till den som i Uppsala avlagt disputationsprov
som kvalificerar för bibelvetenskapliga studier i Orienten för resa i "Palestina och angränsande länder" för
att där bedriva arkeologiska, historiska, språkliga, geografiska eller topografiska studier i bibelvetenskapligt
intresse. Får ej tilldelas person som fyllt 40 år eller ordinarie lärare.
Perssons, Axel W
Ett resestipendium för studerande eller forskare inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Stipendiet
avser resor i Grekland eller det grekiska Mindre Asien, gärna i anslutning till studier vid Svenska Institutet
i Athen.
Regnells botaniska resestipendium
Resestipendier vid Uppsala universitet för botaniska studier.
Rönnows resestipendium
Resestipendium till medicine studerande, som inger de största förhoppningar om framtida
forskningsverksamhet särskilt inom något av de till de teoretiska disciplinerna hörande ämnena.
Studentkårens resestipendium
Ett eller flera resestipendier till studerande vid Uppsala universitet för vistelse i Norge, Danmark, Finland
eller Island för att där minst en termin bedriva studier som främjar kunskapen om de nationella
förhållandena, alternativt bedriva studier i ämnen ej tillgängliga vid universitet och högskolor i Sverige.
Thuns resestipendium
Resestipendium utdelas årligen för vistelse vid utländskt universitet eller högskola minst en termin.
Sökande skall ha varit inskriven vid Uppsala universitet i minst fem år. Födelseort Stockholm eller
Småland ger företräde men är inte ett krav. Intyg som visar att det finns en överenskommelse med
mottagande universitet/högskola om vistelsen bör bifogas.

