Stipendieansökan_

Ankomstdatum:

________________

Uppgifter för sökanden
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad

Telefon dagtid/mobil

E-post

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Pågående utbildning

Uppgifter om eventuell medsökande
(Komplettera med separat ansökningsblankett vid flera sökanden.)

Eventuell handledare
Högskola/universitet

Namn

Telefon

Adress

Postadress

Mobil

E-post

Övrigt

Samarbete (exempelvis företag)
Företag

Namn

Telefon

Adress

Postadress

Mobil

E-post

Övrigt

Projekttitel
________________________________________________________________________________
Ansökan tillsammans med personligt brev, lämnas senast den 1 april till:
Kommunikationsavdelningen
Campus Varberg
432 80 Varberg
stipendier@student.varberg.se
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STIPENDIER VID CAMPUS VARBERG
Sparbanksstiftelsen Varberg ger Campus Varberg möjlighet att varje år premiera en enskild
student eller en grupp av studenter som studerar på Campus Varberg och som på ett särskilt sätt visat sig vara förtjänt eller förtjänta av ett erkännande. Stipendiet ska ses som en
belöning, en uppmuntran och ett bidrag för att ge möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.
Stipendiet är tänkt att vara ett ekonomiskt stöd och avser inte att täcka samtliga kostnader som
uppstår i samband med exempelvis en utlandsvistelse, ett studiebesök eller ett projektarbete.

DETTA KAN PREMIERAS:
•

Uppsats- eller projektarbete med ett innovativt innehåll, välskrivet, väl utfört till nytta
för Campus Varberg, Varbergs kommun, näringslivet, samhället i stort.

•

Studiebesök inom Sverige som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension
och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.

•

Kunskapsutveckling, idéer som tillför impulser som förbättrar utbildningen i kursen
eller utbildningsprogrammet.

•

Framåtanda, initiativrikedom och kreativitet som kommer andra studenter på Campus
Varberg till del på ett socialt, kulturellt eller hälsomässigt plan.

•

Utlandsstudier/utlandspraktik/studieresa,* som syftar till att tillföra utbildningen en
vidare dimension och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig
inom sitt utbildningsområde.

*SÄRSKILDA KRITERIER FÖR UTLANDSSTUDIER,
UTLANDSPRAKTIK, STUDIERESA UTOMLANDS
Stipendiet är tänkt att täcka en del av de merkostnader som uppkommer i samband med
utlandsstudier eller praktik. Det kan till exempel handla om kostnad för flygbiljetter, visum
eller vaccinationer. Alla merkostnader ska motiveras noga i den obligatoriska kostnadssammanställningen. Kostnaderna ska uppges i svenska kronor (SEK).
I ansökan ska anges om sökanden får eller förväntas få annat stipendium till exempel
Erasmusstipendium eller resestipendium från annan stipendiegivare eller sponsor.
Ansökan skrivs på en därför avsedd blankett och till den ska bifogas ett personligt brev
samt resplan och en kostnadsberäkning/budget som anger reskostnader som flyg, visum
och vaccinationer. Om andra kostnader tas upp ska dessa motiveras särskilt.
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YTTERLIGARE DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS ÄR
INTYG SOM STYRKER DEN PLANERADE UTLANDSVISTELSEN:
•

Antagningsbesked eller dylikt från lärosäte i Sverige

•

Intyg från mottagande arbetsplats/organisation

•

Intyg från handledare/lärare på institutionen

EFTER GENOMFÖRD RESA FÖRBINDER SIG STIPENDIATEN ATT:
•

Medverka vid stipendieutdelning eller annan sammankomst, till exempel lektion vid
Campus Varberg, Campus Varbergs inspirationsdag och informera/berätta om sina
erfarenheter.

FÖR ALLA STIPENDIER GÄLLER:
•

Ansökan görs på en blankett, som finns att ladda ner på hemsidan eller hämta i receptionen på Campus Varberg. Till blanketten bifogas ett personligt brev med beskrivning
av varför och/eller till vad stipendiet söks samt en kostnadsberäkning/budget som
uppges i svenska kronor och eventuella rekommendationer.

•

Stipendiaten förbinder sig att på olika sätt redogöra för erhållna erfarenheter eller
genomförda projekt.

HANTERING AV STIPENDIEANSÖKNINGARNA
Ansökan som innehåller ifylld ansökningsblankett och personligt brev med motivering till
varför ansökan görs lämnas in senast 1 april. För studieresa, utlandsstudier, utlandspraktik
krävs en resplan, planerat innehåll och kostnadsberäkning/budget (se *).
Stipendiekommittén bestämmer storleken på stipendiet, ser till att kriterierna uppfyllts
eller kommer att uppfyllas. Kommittén kan adjungera/tillfråga sakkunskap, till exempel
lärare, handledare eller branschrepresentant. Stipendiekommittén beslutar om stipendietilldelning och uppföljning.
Stipendiekommittén förbehåller sig rätten att göra individuella bedömningar och prioriteringar från år till år. Skäl till varför en stipendieansökan inte beviljas lämnas inte. Beslut i
stipendiekommittén kan inte överklagas.
Stipendierna kommer att delas ut under festliga former i maj månad av företrädare för
Sparbanksstiftelsen Varberg och med medverkan av stipendiater och representanter för
Campus Varberg.

