Instruktioner för att ansöka om stipendium för korttidsvistelse i
Sverige via SI:s ansökansportal

1. När du klickat på länken så visas ovanstående fönster.
2. Du kan välja språk på hjälptexterna, svenska eller engelska högst upp till höger på sidan.

1. Första gången du använder formuläret måste du skapa en Ny användare/New user under Links/Länkar till höger.
Du väljer själv Användarnamn och Lösenord
2. Om du får meddelande att du redan finns registrerad väljer du istället
Glömt ditt lösenord? eller Glömt ditt användarnamn? Användarnamn är ju inte automatiskt din e-postadress utan
det användarnamn du själv valt. Antingen du glömt ditt lösenord eller användarnamn så skickas snabbt ett nytt via
mejl.

1. När du har loggat in så visas denna ruta och för att börja fylla i ansökningsformuläret så tryck på knappen
Fortsätt

1. Läs igenom informationen och påbörja ansökan genom att trycka på knappen Nästa

1. Fyll i dina personuppgifter. Alla fält med en röd asterisk (*) måste fyllas i för att kunna gå vidare med formuläret.
2. Tryck på knappen Nästa för att komma vidare, eller knappen Spara för att gå tillbaka senare och fylla i resten av
ansökan.

Fyll i fälten och tryck på knappen Nästa

1. Fyll i uppgifterna om ditt hemuniversitet

1. Fyll i informationen och om vistelsen gäller att söka information vid till exempel Kungliga biblioteket så
räcker den informationen under Mottagande institution.

1. Här skriver du kort in syfte och upplägg för vistelsen såsom ”söka information till min masteruppsats i
ämnet X vid Uppsala universitet”
2. Under Sökt belopp i svenska kronor kan du bara skriva in siffror

Här bifogar du dokument som bilagor.
1. Börja med att under knappen Bläddra hitta det dokument du vill bifoga och tryck på knappen Lägg till/Add till
vänster.
Studenter och doktorander ska skicka in:




Utförligt syfte och upplägg för vistelsen samt en budget med kostnaderna för resa, boende, eventuell litteratur.
Rekommendationsbrev från svensklärare eller handledare
Inbjudan från mottagande svensk part, såsom organisation eller universitet/högskola. Gäller vistelsen endast
materialinsamling vid till exempel Kungliga biblioteket så kräver SI ingen inbjudan.

Lärare, forskare och professorer ska skicka in:



Utförligt syfte och upplägg för vistelsen samt en budget med kostnaderna för resa, boende, eventuell litteratur.
Brev/dokumentation som stödjer syftet med ansökan och intygar samarbete och kontakter med svensk
samarbetspart.
2. Avsluta ansökan genom att trycka på knappen Skicka in, nu kan inte ansökan redigeras längre.
3. När du skickat in ansökan får du ett mejl med ett referensnummer.

Vid frågor, kontakta Monika Rönngren
E-post: monika.ronngren@si.se
Telefon: +46 8 453 78 01

