Förhandsgranskning av formulär

Henry och Martta Bertells minnesfond år 2023
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 11:20 25.09.2022
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/2 ändamål, belopp och studier
Jag har bekantat mig med kriterier och anvisningar för ansökan
(Obligatorisk)

Ja

Jag är medveten om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats inom utsatt
tid kan försämra mina möjligheter att beviljas bidrag på nytt. (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du/ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du/ni kontrollera detta
på startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du/ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan
du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Ändamål
(Obligatorisk)

Kryssa för det ändamål som passar bäst för din ansökan.
Allmänna studiekostnader
Studierelaterade anskaffningar
Utlandspraktik / praktik

1

Töm svaret

Ansökt summa (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.

Välj skola och utbildningsprogram
(Obligatorisk)

Nedan ska du ange vilken vid skola och vilket utbildningsprogram du studerar.
Observera att endast studerande vid de nedanstående skolor och utbildningsprogram
kan söka om stipendium. Om inte ditt utbildningsprogram finns nämnt kan du således
inte söka denna stödform.
Valmöjligheter: Yrkesakademin i Österbotten: byggnadsbranschen (ej VVS, ytbehandling och
inredning), Yrkesakademin i Österbotten: el- och automationsbranschen, Yrkesakademin i
Österbotten: maskin- och produktionsteknik, bilbranschen, Yrkeshögskolan Novia: Ingenjör (YH),
byggnads- och samhällsteknik, Vasa, Yrkeshögskolan Novia: Ingenjör (YH), el- och
automationsteknik, Vasa, Yrkeshögskolan Novia: Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa,
Yrkeshögskolan Novia: Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa, Yrkeshögskolan
Novia: Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa, Yrkeshögskolan Novia: Bachelor of Engineering,
Energy Technology, Vasa, Yrkeshögskolan Novia: Master of Engineering, Automation Technology,
Vasa, Yrkeshögskolan Novia: Master of Engineering, Industrial Management and Engineering,
Vasa, Yrkeshögskolan Novia: Byggmästare (YH), flerformsstudier, Vasa

Studieår (Obligatorisk)
Ange vilket studieår du är på
1
2
3
4 eller högre
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Studieår"
Vid 4 år eller högre, motivera varför du ansöker om stipendium i detta skede/hänvisa till
orsak till fördröjda studier?

Avlagda studiepoäng (Obligatorisk)
Fyll i antalet studiepoäng du erhållit till dags dato, t.ex. 210/240 (d.v.s. 210 sp. av totalt 240 sp.).
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Sekundär e-postadress
(Obligatorisk)

Uppge en alternativ e-postadress på vilken vi når dig ifall den e-post adress, som du nu angett i
din sökandeprofil, slutar fungera. Detta är speciellt viktigt om du är i slutskedet av dina studier
och din skoladress slutar fungera i samband med att du avlägger examen.
Frågans hjälptext:
Om du inte har andra e-postadresser än den du angett i din sökandeprofil kan du skriva
"ingen" i rutan. Kom i sånt fall ihåg att uppdatera informationen i din sökandeprofil ifall den
e-postadress du nu använder slutar att fungera.

Steg 2/2 motivering
Egen motivering (Obligatorisk)

Om dina studier påverkas av socioekonomiska skäl, hänvisar du till dem här.
Kryssa för lämpligt/lämpliga alternativ
hälsorelaterade skäl som kräver kontinuerlig och långvarig vård/rehabilitering
ekonomiska problem
familjesituation (t.ex. heltidsstuderande med minderåriga barn)
läs- och skrivsvårigheter
annat, vad?

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Om dina studier
påverkas av socioekonomiska skäl, hänvisar du till dem här."
Förklara närmare de socioekonomiska skälen du hänvisar till ovan (det underlättar vår
bedömning av din situation)

Föreningsaktivitet och övriga meriter. Är du aktiv inom student- eller övrigt
3

föreningsliv? Vilka övriga meriter önskar du lyfta fram?
(Obligatorisk)

Kryssa för de alternativ som gäller dig.
Studentkårs- och nationsaktivitet
Aktivitet inom ämnesförening eller övriga studentföreningar vid hemhögskolan/universitetet
Annan föreningsverksamhet, vad?
Samhällsengagemang, vad?
Övriga meriter, vad?
Inga meriter

Beskriv gärna närmare de meriter du kryssat för ovan
Antal tecken: 0 av max 2000

Bilagor
Här kan du t.ex. bifoga studieintyg, CV, avtal om praktik, resedokument o. dyl. Bilagorna ska vara
i PDF format och en bilaga får max vara 10 MB.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.
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