Ansökan
Fyll i de två ansökningsformulären som du finner på hemsidan. Samtliga delar av ansökan
ska skrivas på engelska. Spara därefter ansökningsformulären i pdf-format och döp dem till
”[ditt namn] del 1”, respektive ” [ditt namn] del 2”. Ansökningsformulären ska inkludera
även de dokument listade här nedanför. Det framgår i respektive ansökningsformulär vilka
filer som ska inkluderas i vilket formulär.
OBS! Dokumenten ska alltså inte bifogas separat utan läggas in i respektive pdf. Ett enkelt
sätt att göra detta på är att skriva ut ansökningsformuläret tillsammans med övriga
dokument och sedan skanna in allt i en gemensam pdf.
Dokument som ska inkluderas
- underskrivet och inskannat intyg från målsman där det framgår att han eller hon godkänner
din ansökan, om du är under 18 år.
- underskriven och inskannad Applicant Releases and Affirmations, som finns på hemsidan
- kopior på rekommendationsbrev från två lärare eller andra relevanta personer (på svenska
eller engelska)
- kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan intyga det som uppges i din ansökan
och dina rekommendationsbrev (kan vara samma personer som skrivit referensbreven)
- kopior på betyg (inkl. höstterminen i åk 2), intyg, samt eventuella testresultat från
nationella och internationella test, t ex högskoleprovet
- kopior på eventuella publikationer, artiklar (max två stycken)
Mejla formulären till stipendier@ungaforskare.se Ansökan ska vara oss tillhanda senast 9
januari 2019 kl 23:59. Ofullständig ansökan eller ansökan som inkommer för sent kommer
inte att behandlas. Bifoga inga dokument som inte uttryckligen efterfrågas. Skicka inte in
några originaldokument till oss, vi skickar inte tillbaka några dokument till sökanden. Unga
Forskares beslut om vem som tilldelas RSI stipendier kan inte överklagas.

Viktigt
De sökande som beviljas stipendiet kommer att få fylla i ett onlineformulär till CEE (Center
for Exellence in Education), som är snarlikt men något mer omfattande än det svenska
formuläret. Du kan med fördel spara din ansökan för att kunna basera dina nya svar utifrån
det du redan skrivit. I onlineformuläret ingår bl.a. ytterligare rekommendationsbrev samt ett
antal dokument och intyg som personal på din skola ska ladda upp. Du och dina referenser
kommer ha kort tid på er att färdigställa detta onlineformulär (inklusive övriga dokument)
efter att du fått ditt besked om antagning, så du bör redan nu förbereda de personer du
kommer att behöva som referenser. Glöm inte informera de personer du nämner i ansökan till
Unga Forskare samt CEE hur deras personuppgifter kommer att hanteras, innan du skickar in
ansökan. Nedan är en beskrivning av de referenser och dokument CEE kräver i
onlineformuläret:
Applicants must arrange for recommendations by at least two and no more than three STEM
teachers, instructors, math or science coaches, academic directors, research supervisors, or
other educators familiar with the applicant and the applicant's scholastic or research record.
At least one recommender should be a STEM teacher from the applicant's current secondary
school. Applicants who have participated in a substantial research project are strongly
encouraged to request a recommendation from the relevant research supervisor. Each
applicant is ALSO to designate one or two school administrators or other officials who will
upload electronic copies of: all secondary-school transcript(s), and any college-level
transcripts or online course certifications, for courses taken by the applicant after primary
school and up through the Fall 2016 semester; and also scores from nationwide standardized
tests. ALL of these individuals MUST be invited as "references" at Slideroom.com. Provide at
least 3 references.
Tips: läs instruktionerna och råden som hör till onlineformuläret även inför att du skickar
in din ansökan till Unga Forskare - det mesta är tillämpligt även för det svenska
ansökningsformuläret.

