
 

 Tekniska Föreningen i Örebro är en intresseförening för f.d. elever vid 
Rudbecksgymnasiet, f.d. Tekniska Läroverket i Örebro. Merparten av föreningens ca 
5000 medlemmar har utexaminerats under den tid då skolan bedrev enbart teknisk 
utbildning. Föreningen startade 1875 och leds av en styrelse som bl.a. har till uppgift att 
handlägga stipendiefrågor. 

 

Tekniska Föreningen i Örebro utlyser stipendier på upp till 15 000 kr 

Vem får söka? 
Du som har fått ett slutbetyg från någon av Rudbecksgymnasiets gymnasieprogram och som idag bedriver studier 
vid Örebro universitet på utbildningar inom området Teknik som leder till en examen på 180 hp kan ansöka om 
stipendiet. 
Stipendierna riktar sig inte till doktorander eller forskare.  

Hur ansöker Du? 
Du gör en skriftlig ansökan. Inga särskilda ansökningsformulär finns. I ansökan beskriver Du lämpligen Dig själv, 
Din studiesituation och vad du ska använda stipendiet till. 
Åberopade meriter ska verifieras.  

Betydelsefulla faktorer för att erhålla stipendium 

 Du får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället  
 Du bör hålla studietakten och kunna uppvisa goda studieresultat  
 Du har klarat av minst ett års heltidsstudier vid universitetet  
 Dina studier i utlandet och Dina praktiska erfarenheter kan vara meriterande  
 Du redovisar i Din ansökan hur Du avser att använda Dig av ett ev. stipendium 
 Du har inte tidigare fått stipendium av Tekniska Föreningen i samband med dina högskolestudier  
  

När och till vem lämnar Du ansökan? 
Ansökningstiden är 1 januari 2023 - 1 april 2023. Din ansökan skickar Du senast 1 april 2023 till  

Tekniska Föreningen 
Ramlösa Gränd 25 
702 28 Örebro 

Vem beslutar om vem som får stipendier? 
Tekniska Föreningens styrelse.  

När och hur får du besked om stipendium? 
Besked lämnas bara till Dig som har beviljats stipendium via mail eller telefon senast 14 dagar innan årsmötet. 
Stipendierna utdelas vid Tekniska Föreningens årsmöte 13 maj 2023 vid Rudbecksgymnasiet, Örebro.  
Du förväntas redogöra lite kort efter utdelandet för Din utbildning, framtidsplaner samt vad stipendiet ska 
användas till. 

Var kan Du få ytterligare information? 
Information finns även på vår hemsida www.tforebro.se 

 


