Datum

Vår beteckning

2014-11-27

Er beteckning

Ansökan om stipendium för studier på högskola/universitet
Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

Telefon-dagtid:

E-post:

Högskolans namn och inriktning:

Ort:

Bidraget betalas till bank:

Ort:

Clearingsnummer:

Kontonummer:

Personnummer:

Jag har tagit del av reglerna och intygar att dessa uppfylls samt att alla av mig lämnade uppgifterna är korrekta och sanningsenliga.

Datum

Namnteckning och namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Blanketten sänds till:

Tranås kommun
Serviceenheten
573 82 Tranås
Observera, att personuppgifterna hanteras enligt PUL(PersonUppgiftslagen). Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Kansli-och personalavdelningen
57382

tfn 0140-68100
fax 0140-17650

www.tranas.se

anders.rosen@tranas.se

Tranås kommun har en låg utbildningsnivå och utbildningsnivån avviker framförallt vad gäller studier på
högskola och universitet som är 3 år eller längre. För att stimulera till vidare studier har Tranås infört
stipendie för studier på högskola/universitet. Stipendiet kan ses som en stimulans att få flera att studera
och kan max pågå under de första två terminerna. Bidraget är 7 000 kr per termin (drygt 1500

kr/studiemånad). Stipendiet erhålls i efterskott efter uppvisande av studieresultatet (ska uppfylla reglerna för CSN
stöd för heltidsstudier) samt uppvisande vilket program som påbörjats och studielängden på programmet.

För att vara berättigad stipendiet gäller att man:
•

Ska vara boende och folkbokförd i Tranås kommun vid terminstart

•

Bedriver högskole/universitetstudier på heltid

För att bli beviljad stipendiet ska man efter varje termin skicka :
•

Ifylld ansökan med underskrift

•

Underskrivet studieresultat (se nedan) där framgår att studierna bedrivs på heltid, uppvisande
av vilket program som påbörjats samt studielängden på programmet.
Antagningsbesked/registreringsintyg godtas ej!

Stipendiet kan endast pågå under de första två terminerna.
För att intyga att man studerar på högskola/universitet krävs ett underskrivet studieresultat från den
institution där man studerar varav det framgår att studierna bedrivs på heltid samt studie längd. Vidare
gäller att studieresultatet ska uppfylla reglerna för CSN (Centrala studiestödsnämnden) stöd för
heltidsstudier.

tfn +46 (0)140-681 00

