
Ett medlemskap i Vision handlar om en sak – att du ska få ut så mycket 
som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv. Vi ger dig möjlighet 
att få kunskaper, kontakter och erfarenheter utöver din utbildning. 

Som studentmedlem kan du söka vårt studiestipendium på 3 000 kronor. 
Varje år delar vi dessutom ut tre uppsatsstipendier, värda 20 000 kronor var.  
För att söka våra stipendier behöver du vara medlem i Vision. 
 

Visions studiestipendium
Du som studerar eller som nyligen studerade i Sverige och som är medlem 
i Vision har möjlighet att söka Visions studiestipendium. Beloppet är ett  
engångsbelopp på 3 000 kronor, och är avsett som stimulansbidrag för dig när 
du studerar. Stipendierna lottas ut bland de ansökningar som uppfyller kraven. 
Ansökningsformuläret hittar du på vision.se/stipendier i januari och  
februari.
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Ska du skriva uppsats?
Sök något av Visions tre uppsatsstipendier värda 20 000 kronor var.

Visions ledarskapsstipendium
Skriver du en uppsats som behandlar ledarskap och förutsättningar för
gott ledarskap? Sök vårt ledarskapsstipendium! Stipendiet är på 20 000 
kronor och sista ansökningsdag är 31 januari. På vår hemsida hittar du all 
information du behöver för att ansöka.  

vision.se/ledarskapsstipendium  

Visions samhällsvetarstipendium
Skriver du en uppsats som rör den svenska välfärden, dess utveckling, 
utmaningar och kvalitet? Sök vårt samhällsvetarstipendium! Stipendiet 
är på 20 000 kronor och sista ansökningsdag är 31 januari. På vår hemsida 
hittar du all information du behöver för att ansöka.  

vision.se/samhallsvetarstipendium

Visions socionomstipendium
Pluggar du till socionom och skriver en uppsats om socialt arbete?  
Sök vårt socionomstipendium! Stipendiet är på 20 000 kronor och sista 
ansökningsdag är 30 juni. På vår hemsida hittar du all information du 
behöver för att ansöka.  

vision.se/socionomstipendium

Visions tre uppsatsstipendier delas varje år ut till de som lyckas fånga juryns
uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng.
Kriterier för att kunna tilldelas något av Visions uppsatsstipendium:

Uppsatsen behandlar något 
av de tre utvalda områdena.

Uppsatsen är välskriven, 
väldisponerad och godkänd 
av universitet eller högskola.

Uppsatsen är skriven och in- 
lämnad tidigast två terminer 
före sista ansökningsdatum.

Uppsatsen måste vara på 
kandidat-, magister-, eller 
masternivå.

Uppsatsens alla författare 
är medlemmar i Vision.
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