Ett Ekonomistipendium för dig som vill skriva en utmärkt uppsats
CSN-skulder upp över öronen och mer ska det bli. Vi alla vet hur det är att leva som student
– inte minst när man sitter och skriver sin kandidat- eller masteruppsats. Roligt, kämpigt och
stressigt. Att sitta med en tenta in i sista minuten samtidigt som man inte har varken tid eller
råd att laga annan mat än snabbnudlar. Och koka lite kaffe. I sådana situationer önskar man
att åtminstone ett lass kunde dras av från axlarna. Att kanske få pengar till att finansiera
resor, litteratur eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet? Den kan man
önska – och söka. Då kan uppsatsen bli precis lika bra som man önskar; riktigt grym!
Är Consectors Ekonomistipendium något för dig?
Vare sig du jobbar på helger och kvällar eller väntar ivrigt på CSN, så finns det många olika
stipendier man kan ansöka. Om du behöver hjälp med kandidat- eller masteruppsatsen kan
Consectors årliga ekonomistipendium hjälpa till genom att finansiera uppsatsen med hela 10
000 kronor. Reglerna till hur du ansöker hittar du här och de bedömer vem som får stipendiet
utifrån tre kriterier:
●
●
●

Hur relevant uppsatsens ämne är i dagens samhälle?
Forskningsstrategin: Hur tänker du genomföra projektets research?
Angår uppsatsen bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, företag och
privatpersoner?

Vad skriver du om?
Att skriva en uppsats kräver mycket jobb och ansträngning. Därför kan det kännas skönt att
få en extra push på vägen för att komma precis dit du vill med den. Det är ett stort jobb som
ska ut och inspirera och hjälpa andra. Att få den där extra slanten kanske kan få dig att
hjälpa ännu fler? Plus, är du tillräckligt duktig och får Consector Ekonomistipendium så får
din forskning vara med på Consectors hemsida!

