Ansökan inlämnas senast
9 oktober till: RESPEKTIVE
UNIVERSITET ELLER
HÖGSKOLA

Kungl och
Hvitfeldtska Stiftelsen
ANSÖKAN OM STIPENDIUM
Universitets- och högskolestipendium
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Nuvarande adress

Postnummer/Ort

Plusgiro/bankgiro/bankkonto

E-post

Födelseförsamling (personbevis bifogas)

Folkbokföringsort när gymnasiestudierna påbörjades

Inskriven vid (ange universitet/högskola)

År

Civilstånd

Ev. försörjningsplikt mot egna barn (antal barn)

STUDIER HITTILLS
Slutbetyg från gymnasieskola i
(bestyrkt kopia av betyg bifogas)
Avlagda akademiska
tentamina/examina (enl bil.
studiemeritförteckning eller
motsvarande förteckning)
Examination kommer att ske vid (ange universitet/högskola)

År

Kronor

Uppgifter om inkomst och förmögenhet
Förvärvsinkomst, årligt
Tillgångar (aktier, obligationer, bankmedel, fastighet e dyl.)
Studieskulder
Andra skulder
Icke skattepliktiga inkomster (ex stipendier från annan än Kungl. och Hvitfeldtska
stiftelsen.
Övriga upplysningar
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Information och medgivande enligt Personuppgiftslagen - PuL
Personuppgifter som Du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för
ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen.
Uppgifterna används för att administrera ansökningarna. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till
stiftelsens revisorer samt till myndigheter, såsom t.ex. Skatteförvaltningen, efter begäran. Din ansökan kan
komma att registreras i ett av stiftelsen fört dataregister.
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.
Om Du önskar mer information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av stiftelsen kan Du skicka en
skriftlig begäran till Stiftelsen. Till samma adressat skriver Du om Du vill begära rättelse av felaktig eller
ofullständig personuppgift.
Jag har denna dag informerats om hur Stiftelsen behandlar mina personuppgifter och samtycker till detta.
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.

…………………………………………..den

……………………

………………………………………………………………
Sökandens underskrift

INFORMATION OM STIPENDIERNA
Stipendium kan tilldelas studerande, som
- har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län.
- är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet.
- är mindre bemedlad och
- inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.
- studerar vid högskola eller universitet i Sverige.
Endast studerande som klarat av minst 60 poäng av grundutbildningen (alla samlade poäng medräknas
därvid oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett) och som har för avsikt att examineras vid
högskola eller universitet i Sverige kan komma i fråga för stipendium. Stipendiet kan endast erhållas
en gång. Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från universitet/högskola eller den
organisation som dessa bestämmer.
ANSÖKNINGSHANDLINGARNA SKALL LÄMNAS TILL RESPEKTIVE UNIVERSITET ELLER
HÖGSKOLA SENAST DEN 9 OKTOBER.
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