Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för studier
av japanskt samhällsliv
Ansökan görs i ett exemplar enligt anvisningar på sista sidan

UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Namn (tilltalsnamn och efternamn)

Personnummer

Utdelningsadress (hit skickas stiftelsens besked)

Tfn bostad (även riknr)

Stiftelsens anteckningar

Ank datum
Medborgarskap
Postnr

Postort

Land (om ej Sverige)

Beslutsomgång

Kvinna
Man
Tfn arbete (även riknr)

Arbetsplats/universitet/högskola

Reg nr

Mobiltelefon

Beviljat belopp
Beslutsbrev datum
Rapport lämnad datum

E-post

Kommentar
Kategori

Ordinarie stipendium

Kontaktstipendium

Sökanden är

Forskare, doktorand
Konst- och kulturutövare

Journalist
Högskolestuderande (endast för examensarbete
på kandidat-, magister- eller mastersnivå)

Utbildning (avlagda examina, akademiska poäng etc.)
Pågående utbildning (datum för förväntad examen)

UPPGIFTER OM PROJEKTET/ÄNDAMÅLET
Rubrik (högst 20 ord)

Studiesyfte (sammanfatta studiesyfte och studietidens upplägg, och ange den/de institutioner i Japan som du önskar besöka. OBS!
Sammanfattningen måste anges här. Dessutom bör en utförligare projektbeskrivning lämnas i bilaga.)

Tidsperiod i Japan
från (år-mån)
till (år-mån)
Andra stipendier/bidrag, sökta eller beviljade
Ja, enligt specifikation i bilaga

Antal veckor stipendium söks för
Antal bilagor (ska vara numrerade)
Nej

(ange sökt/beviljat belopp och bidragsgivare)

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv | Grev Turegatan 14 | SE-114 46 Stockholm
Tel: +46-8-611 68 73 | Fax: +46-8-611 73 44
www.japanstiftelsen.se – info@japanstiftelsen.se

Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Sid. 2 av 2

ÖVRIGA UPPGIFTER
Språkkunskaper som är relevanta för studievistelsen i Japan
Tidigare japanvistelse samt stipendier för studier i Japan under de senaste tre åren
Hur kommer du att sprida resultatet av din japanvistelse?

Övrig information
Hur fick du kännedom om Japanstiftelsens stipendier?

Annons i dagspress
Stiftelsens hemsida
Via en bekant

Sociala medier, t.ex. Facebook
Information från uuniversitet/högskolan
Annat sätt ange gärna vilket:

Härmed intygas att de uppgifter jag lämnat i denna ansökan är sanna. Jag förbinder mig att omgående informera Japanstiftelsen
om andra anslag/stipendier erhålls för det som denna ansökan avser, samt att återlämna erhållet stipendium om Japanstiftelsen så
begär p.g.a. förändringar i min finansiering.
Jag förstår att den data som jag skickar i min ansökan till Japanstiftelsen inte kommer att nyttjas för annat ändamål än att söka
stipendier från stiftelsen, och att den inte kommer att delas med tredje part utan mitt medgivande. Jag kan kontakta stiftelsen om jag
vill veta vad för uppgifter stiftelsen har om mig, och hur dessa hanteras (General Data Protection Regulation GDPR, 2018-05-25).

UNDERSKRIFT
Datum

Namnteckning

ANVISNINGAR (OBS! Läs noga!)
Stipendier beviljas med fasta belopp om 12 000 kr för resekostnader, 8 000 kr för den första veckan i Japan och 5 000 kr per vecka
för efterföljande veckor. Ordinarie stipendium kan sökas för en period av 2–12 veckor. Kontaktstipendium gäller två veckors vistelse
i Japan, t.ex. som förberedelse för ett kommande projekt.
Bekräfta genom kryss att följande obligatoriska bilagor/uppgifter bifogas:
Dokumentation av kontakter i Japan (antingen signerad inbjudan eller kopia på e-postkorrespondens; endast namnlista eller
egna brev räcker däremot inte).
Två rekommendationsbrev (signerade och skrivna för ändamålet).
Meritförteckning (kort sammanfattning utan bilagor) med uppgifter om utbildning (examina, akademiska poäng etc.),
yrkeserfarenhet (inklusive nuvarande sysselsättning) och övriga meriter (ideell verksamhet, publicerade arbeten etc.).
Beskrivning av studievistelsens syfte, upplägg och plan för spridning av resultaten (måste anges på formuläret, dessutom bör
en utförligare beskrivning lämnas i bilaga). Forskare, doktorander och högskolestuderande ska därutöver bifoga en kortfattad
forsknings- eller uppsatsplan.


ENDAST FULLSTÄNDIGA ANSÖKNINGAR BEAKTAS. ALLA FRÅGOR I FORMULÄRET MÅSTE
BESVARAS ÄVEN OM NÄRMARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS I BILAGA.



ELEKTRONISKA ANSÖKNINGAR BEAKTAS EJ. REKOMMENDERADE BREV ACCEPTERAS EJ.



SISTA ANSÖKNINGSDAG (SISTA DAG DÅ ANSÖKAN SKA VARA POSTSTÄMPLAD INOM SVERIGE):
1 DECEMBER VARJE ÅR.

Ansökan skickas med brev till Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.
OBS! Sätt ihop ansökan med gem! Inga dubbelsidiga dokument! Skicka ej med dokument eller arbetsprover i original!
Ansökningshandlingar återsändes ej!
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