John Hedins Stiftelse för Mariestad
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad

Ansökan om stipendium för universitets- och
högskolestudier
Undertecknad ansöker om stipendium 2021 ur John Hedins Stiftelse
namn ________________________________e-mail _____________________
adress __________________________________________________________
postnr _____________________ ort ________________________________
personnr ___________________ tel ________________________________
clearingnummer ____________________________________________________________
och bankkonto
Folkbokförd i Mariestads kommun?
(Alt 1) Ja, på adressen_______________________________________
(Alt 2) Inte numera, men under gymnasiestudierna på adressen
______________________________________________i Mariestads kommun
Studier
Jag genomgick gymnasieskolan i Mariestad åren ____________________
Jag genomgår nu utbildning vid ___________________________________
Mina universitets/högskolestudier skall leda till en:_____________
____________________-examen. Mina absolut första akademiska studier
påbörjades år__________ Jag tar examen vt/ht år __________________
Följande handlingar är obligatoriska och skall bifogas ansökan:
1 Personbevis (hämtas på Skatteverket)
2 Antagningsbevis (för den som påbörjat 1:a årets studier)
3 Intyg om inskrivning från universitetet/högskolan
4 Studieresultat för den som ansöker 2:a studieåret
Jag har tidigare erhållit stipendium från stiftelsen år ________
Övriga upplysningar
______________________________________________________________
Att samtliga lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande
intygar undertecknad på heder och samvete.
ort/datum ____________________________________________________
namn

____________________________________________________

2021-års blankett

VGV

John Hedins Stiftelse för Mariestad
Regler för stipendium avseende studier
För att kunna komma ifråga för stipendium fordras att sökanden:
- är eller omedelbart före universitets-/högskolestudierna
påbörjades varit folkbokförd i Mariestad
- har genomgått gymnasieskolan i Mariestad
- bedriver minst 3-årig utbildning vid universitet, högskola
eller därmed jämbördig utbildning
(Studier vid grundskola, gymnasium eller kortare högskoleutbildning än 3 år berättigar således inte till stipendium)
- bedriver sina universitets/högskolestudier i Sverige
Stipendiet är ett stöd och en stimulans för den som påbörjat
akademiska studier. Det betyder således att det enbart är till
för Mariestadstudenter som börjat studera enstaka kurs eller
program på universitet/högskola för absolut första gången.
Stiftelsen beviljar ett stipendium per sökande och år under de
två (2) första åren av sökandens universitets- eller
högskolestudier. Studierna måste omfatta minst tre (3) år och
leda till en akademisk examen.
Stipendium utgår således inte till sökande vid mer än två (2)
tillfällen. Sökande som går sitt tredje eller fjärde studieår
är inte berättigad till stipendium, oavsett om sökanden
tidigare bara tilldelats ett stipendium under de två första
studieåren.
Sökande som under andra studieåret inkallas till
värnpliktstjänstgöring eller motsvarande samhällstjänst eller
föder barn har möjlighet att erhålla det andra stipendiet om de
avbrutna studierna återupptas direkt efter inkallelseperioden
respektive barnledigheten.

Ansökningstid mm
Ansökningstiden annonseras i Mariestads-Tidningen i regel i
senare hälften av augusti månad varje år.
2021 års ansökningsblanketter tillhandahålls på stiftelsens
hemsida www.johnhedinsstiftelse.nu och på Mariestads Stadsbibliotek.
Ansökan görs på 2021 års ansökningsblankett och skall vara
inkommen senast fredagen 15 oktober 2021 till:

John Hedins Stiftelse för Mariestad
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad
070-6891535
2021-års blankett
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