
Överblick över stipendiet

Alla studieinriktningar 3000 kr per månad Ansök online

Att spara - det är väl inget kul? Faktum är att personer med självdisciplin är lyckligare än de utan, och det är inte bara något vi tror - flera
studier står bakom detta påstående. Med andra ord, den som sparar vinner!

Studenter idag måste leva snålt för att få ekonomin att gå ihop. Därför är förutom självdisciplin även kreativitet en avgörande faktor: låna
kurslitteratur på biblioteket, byt saker med vänner och tillverka egna kläder eller möbler. Med smarta idéer kommer man långt.

Vi tycker det är viktigt att spara. Därför söker vi tillsammans med european-funding-guide.eu Sveriges sparsammaste studenter. Om du är
en av de som lever snålt kan du genom att dela med dig av dina tricks på hur man bäst klarar sig med lite pengar vinna vårt rabattstipendium.
Ansök till Rabattstipendiet 2017 redan idag!

Stipendiet omfattar

3000 kr per månad Betald praktikplats

Var och en av de tre vinnande stipendiaterna får 3000 kr i månaden i 12 månader. Därefter finns det även möjlighet att få en betald
praktikplats på vårt kontor i Berlin där man har chans att utveckla sina idéer (ersättning från ca 30 000 kr).

Hur deltar jag?

Berätta lite om dig själv och vad som gör dig till Sveriges mest sparsamma student.
Du kan antingen ladda upp ett videoklipp eller skriva en kort text. Du kan skicka din ansökan t.o.m. 30/9-17 till stipendium@rabattkalas.se,
eller ladda upp den på vår hemsida under "Ladda upp".



Kopiera in ditt video-URL
med båda hashtagsen i

fältet.

Skriv text 
(max. 1000 ord)

Skicka din ansökan till
stipendium@rabattkalas.se

En jury väljer
tre vinnare

Vad ska ansökningen innehålla?

Ansökningsblankett: Fyll i ansökningsformuläret med dina personliga uppgifter.

Video eller text: Ladda upp ett videoklipp eller skriv en kort text där du förklarar vad som gör just dig till Sveriges mest sparsamma student.

Du kan ladda upp din video på alla video-portaler (t.ex. YouTube, Vimeo). Se till att en länk till videon finns med i ansökningen och att länken
går att kopiera direkt från dokumentet.

Skicka oss den undertecknade ansökningsblanketten till stipendium@rabattkalas.se.

Bilagan får inte vara större än 2 MB.

Delta

Så, vad väntar du på? Ansök till rabattstipendiet redan idag!
Ansökningsblankett


