Stipendier för examensarbeten på små och medelstora företag i Norrbotten
Sparbanksstiftelsen Norrbotten kommer att dela ut ett antal stipendier på vardera 25 000 kr. Stipendierna är skattebefriade och går till studenter som gör examensarbeten i företag i Luleå, Boden, Kalix,
Överkalix, Haparanda, Övertorneå, Pajala eller Kiruna kommun.
Så har du en idé om att skriva ett examensarbete som stämmer med kriterierna nedan så kan du söka
stipendierna.
Kriterier för att söka stipendier
•
Stipendiet kan endast sökas av student som inte avslutat en akademisk grundexamen på universitetsnivå.
•
Stipendiet måste sökas innan påbörjat examensarbete.
•
Stipendiet kan sökas för både ex-jobb och C/D-uppsats 20p.
•
Stipendiatens personliga engagemang är viktigt liksom förmågan till självständigt arbete samt
att stipendiaten kan presentera sitt arbete på ett lättfattligt och medryckande sätt. Därför är
det viktigt att den sökande presenterar sig själv i ansökan.
•
Stor vikt fästes vid examensarbetets betydelse för det enskilda företagets utveckling. Därför
bör ansökan innehålla det enskilda företagets egen värdering av arbetets betydelse.
•
Examensarbetet skall utföras i ett företag som är verksamt i någon av följande kommuner:
Luleå, Boden, Kalix, Överkalix, Haparanda, Övertorneå, Pajala eller Kiruna.
•
Företagen skall tillhöra kategorin små eller medelstora.
Examensarbete hos företag i Luleå
Vill du få hjälp med att hitta ett lämpligt företag att utföra examensarbetet på kan du kontakta Emelie
Sandberg e-post emelie@exjobblulea.se eller 070-622 06 42.
Emelie är projektledare för Exjobb Luleå och hjälper till med att hitta företag åt dig i Luleå vare sig din
idé uppfyller villkoren för att få stipendium eller inte www.exjobblulea.se

Ansökan skickas till:
Tina Magito, Luleå Näringsliv AB, Kyrkogatan 11, 972 32 Luleå
Tel 0920 43 53 73, 070-331 81 28
tina.magito@lnab.se
www.lnab.se
Här kan du också få mer upplysningar

Ansökan handläggs av Luleå Näringsliv AB och beslut om vem som får stipendium tas av Sparbanksstiftelsen Norrbotten. Du får ett muntligt svar så snabbt som möjligt samt skriftligt svar inom 3 veckor.
Stipendiet utbetalas efter godkänt examensarbete.
Examensarbete hos företag i Boden, Kalix, Överkalix, Haparanda, Övertorneå, Pajala eller
Kiruna.
Vänd dig till respektive kommuns näringslivsförvaltning/-bolag.
Näringslivsförvaltningen i Boden
Näringsenheten i Kalix
Överkalix Utveckling AB
Näringslivsenheten i Haparanda
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Övertorneå Utveckling AB 0927 - 796 57
Pajala Utveckling AB
0978 - 747 91
Progressum (Kiruna)
0980 - 120 90

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

Namn: ______________________________________________________________
Adress: ____________________ _________________________________________
Postnr och postadress: _________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________ ___
Telefonnr: __________________________ Personnummer:____________________
Projekttitel: ________________________________________________________ __
Tidplan: _____________________________________________________________
Budget: _____________________________________________________________
Vilken ort avses examensarbetet utföras på: ________________________________
Företagets namn: _____________________________________________________
Beskrivning av företagets verksamhet: ___________________________________ _
______________________________________ ______________________________

Till ansökan bifogas
Kort sammanfattning av projektet
Övriga bilagor

