
Stipendietävling: Varför Utlandsstudier 
 
Vill du studera utomlands, eller har du redan studerat utomlands och vill ut i världen igen? 
Swedish International Students and Alumni (SISA) anordnar för första gången en 
uppsatstävling för gymnasieelever som är intresserade av utlandsstudier. Du som har 
funderat på att åka på en språkresa, ett High School-year i USA, eller kanske ta en 
kandidatexamen från ett universitet utomlands har nu möjligheten att vinna ett bidrag till en 
resa, var du vill i världen! Dessutom får du en viktig merit till dina ansökningar. 
 
Tävlingen består av två kategorier, och du kan endast delta i en av dem. Den första kategorin 
är för dig som har studerat utomlands, på gymnasienivå eller om du har varit på en språkkurs 
i minst två veckor. Den andra kategorin är för dig som vill studera utomlands, men som inte 
än har gjort det.  
 
Pris 
 
Första pris: 2 000 kr till en resa 
Andra pris: 1 000 kr till en resa 
Tredje pris: 500 kr till en resa 
Fjärde till tionde pris: En biobiljett 
Dessutom så delas diplom ut till topp tio uppsatser i varje kategori.  
 
I varje kategori så kommer det finnas en första-, en andra- och en tredje-pristagare. Vilket 
betyder att du endast tävlar mot de som skickat in en uppsats i samma kategori som dig 
själv.   
 
Frågor 
 
Kategori 1: Har studerat utomlands på gymnasienivå, inklusive språkkurs på minst två veckor 
 

1. Människorna vi träffar är ofta lika viktiga som platsen vi åker till. Berätta om de 
vänner du fick under dina utlandsstudier. Vilken bakgrund hade de? Vad lärde du dig 
av dem? 

2. Berätta om en kulturkrock som du var med om. Hur skiljde sig platsen du bodde på 
från Sverige? 

3. Berätta om det mest oväntade som hände under din utlandsstudietid. 
 
Kategori 2: Har inte studerat utomlands, men är intresserad av att göra det. 
 

1. Berätta om en resa du har gjort, antingen utomlands eller inom Sverige. Hur 
förändrade den ditt sätt att se på världen? 

2. Berätta om en person som inspirerar dig att vilja utforska världen. 
3. Berätta om en händelse som fick dig att inse att världen är mycket större än du 

trodde att den var. 
 
Svara på en av frågorna i 500–750 ord. 
 
Du lämnar in din uppsats här, innan den 8 april (länk) 
 
Se nästa sida för villkor. 
   

https://adrianstymne.typeform.com/to/IjyaS9


Villkor för att delta 
 

- Du kan endast delta i en av kategorierna och endast med en uppsats. 
- Du ska svara på endast en av frågorna.  
- Endast nuvarande gymnasieelever får delta, inklusive elever som tar studenten i år. 
- De vinnande uppsatserna utses av en jury som består av SISA-medlemmar, utvalda av 

SISAs styrelse.  
- Du accepterar att juryns beslut är bindande och ej kan överklagas. 
- Alla som skickar in en uppsats förbinder sig till att SISA får rätt att använda och 

publicera deras uppsats, och att göra mindre språkliga och redaktionella ändringar. 
- Genom att skicka in din uppsats så förbinder du dig att tillåta att SISA publicerar ditt 

namn och fotografi av dig i sitt kommunikationsmaterial, både digitalt och i print, om 
du utses till en av vinnarna. 

- För att få ta del av prispengarna så måste vinnarna; bli medlemmar i SISA (det är helt 
gratis); skicka ett fotografi av sig själva; bevisa att pengarna kommer gå till en resa; 
och förbinda sig att skriva en kortare text om sin resa samt ta några bilder som SISA 
kan använda i sin kommunikation.  

 
 
 


