Om stipendium från Per Bergmans donationsstiftelse

ANSÖKAN: Högskole & Universitetsstudier
Samt Yrkeshögskola

Sista ansökningsdag 9:e mars 2018.
(Företagsliv tillhanda)
eller poststämplat senast den 9:e mars

Sökandes uppgifter
Personnummer

Folkbokföringsadress

Efternamn

Postnummer och ort

Tilltalsnamn

Telefon bostad

Skola där sökande är elev

Skolans adress

Skolans telefonnummer

Postnummer och ort

Högskole / universitetskurs, heltidsstudier vt 2017

Högskole / universitetskurs, heltidsstudier ht 2017

Betyg för vt 2017 ska bifogas ansökan

Betyg för ht 2017 ska bifogas ansökan

Släktskap med donator

Ange släktled på separat bilaga

Kontouppgifter
Clearingnr

Bankkonto

Mobilnummer

Sökandes e-post adress

Sökandes egenhändiga namnteckning

Information om ansökan samt utbetalning
Varje termin kommer att behandlas var för sig. Det är därför viktigt att man fyller i den eller de
terminer som ansökan avser.
Slutar man studierna på vårterminen har man rätt att söka i efterhand för den terminen, dvs i år
kan man söka för vt 2017 även om man inte studerat under ht 2017.
Utbetalning av bidrag kommer att ske tidigast i maj månad 2018.
Ansökan skickas till:

Kriterier:

Per Bergmans donationsstiftelse

- Folkbokförd i Timrå Församling under hela studieperioden

c/o Företagsliv i Sundsvall AB

(Gäller ej släktingar. Släktingar kan vara folkbokförda på annan ort.)

Box 54

- Du ska max ha varit 25 år under studieåret 2017
dvs född 1992 eller senare
- Studerar på heltid och klarat minst 22,5 poäng under vt-2017
- Studerar på heltid och klarat minst 22,5 poäng under ht-2017
- Betyg som visar att 22,5 poäng är godkända per termin ska
bifogas ansökan för att den ska behandlas.

851 02 Sundsvall
Frågor: 060-7445010

OBS!!
Ansökan får ej skickas in med
rekommenderat brev!!

- För studerande på Yrkeshögskola ska intyg om studieresultatet
lämnas av behörig lärare.
- Registreringsintyg ska lämnas för alla högskolestudier och
universitetsstudier
- Kompletteringar av ansökningar med betyg skall ske utan
uppmaning senast 9:e mars 2018

