Förhandsgranskning av formulär

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademiska
studier år 2023
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 10:46 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 1/3 ändamål och belopp
Jag har bekantat mig med kriterier och anvisningar för ansökan.
(Obligatorisk)

Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra 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.
Akademiska studier
Studierelaterade kostnader (t.ex. studiematerial, litteratur, ADB-anskaffningar, hyror,
uppehälle)
1

Töm svaret

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

Verksamhetsområde
(Obligatorisk)

Välj det område och studienivå som bäst beskriver din situation.
Valmöjligheter: Högskole- eller universitetsstudier/praktik i Finland, Högskole- eller
universitetsstudier/praktik utomlands

Steg 2/3 övriga uppgifter
Hemort (Obligatorisk)
Uppge den ort du anser vara din hemort, t.ex. orten du "vuxit upp på". Hemorten behöver inte
nödvändigtvis vara samma som mantalsskrivningsorten eller studieorten.

Modersmål (Obligatorisk)
svenska
finska
annat, vad?
Töm svaret

Skolspråk på andra stadiet (gymnasium eller yrkesutbildning) (Obligatorisk)
svenska
finska
annat, vad?
Töm svaret

Studiespråk vid nuvarande hemhögskola/universitet (Obligatorisk)
svenska
finska
engelska
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annat, vad?
Töm svaret

Studentexamen/annan examen på andra stadiet avlagd år (Obligatorisk)

Gymnasium/läroanstalt på andra stadiet (Obligatorisk)

Hemhögskola/universitet (Obligatorisk)
Namn på läroinrättningen vid vilken pågående kandidat- eller magisterstudier avläggs.

Datum då utbildningen påbörjats / beräknas avslutas (Obligatorisk)

Slutdatum

Studieår (Obligatorisk)
Ange vilket studieår du är på
1
2
3
4
5 eller högre
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Studieår"
Vid 5 år eller högre, motivera varför du ansöker om stipendium i detta skede/hänvisa till
orsak till fördröjda studier?

Examen du studerar för vid hemhögskolan / hemuniversitetet (Obligatorisk)
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Ange namnet på din kommande slutexamen.

Huvudämne/inriktningsalternativ i din kommande slutexamen (Obligatorisk)
Ange det ämne som du studerar som huvudämne i din kommande slutexamen.

Biämne/biämnen i din kommande examen
Ange det ämne/de ämnen du studerar som biämne/biämnen (minst 25 sp) i din kommande
slutexamen.

Antal 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.).
Vid studier utomlands, fyll i antalet ECTS-credits eller ifrågavarande lands nationella enheter
(credit, poäng etc).

Kontaktperson vid din hemhögskola/universitet eller vid
utbytesuniversitetet/praktikplatsen (Obligatorisk)
Meddela kontaktuppgifter (namn och e-post) till en kontaktperson, t.ex. internationella
koordinatorn, studiesekreteraren eller –rådgivaren, praktikkoordinatorn.

Eventuell tidigare examen från högskola eller universitet. (Obligatorisk)
Beskriv eventuella tidigare studier (även avbrutna studier) som du avlagt vid högskola eller
universitet, vad du studerat samt hur länge du studerade. Om du avlagt examen uppger du vilken
examen du avlagt, tidpunkten för avläggande av examen samt hur länge studierna räckte. Om du
inte har avlagt tidigare studier/inte avlagt någon tidigare examen på högskole- eller
universitetsnivå skriver du -.

Föreningsaktivitet och övriga meriter. Är du aktiv inom student- eller övrigt
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?
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Samhällsengagemang, vad?
Övriga meriter, vad?
Inga meriter

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

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 3/3 studie-/praktikplan samt budget
Studie-/praktikplan (Obligatorisk)

Kostnadsplan (Obligatorisk)
I kostnadsplanen ska alla inkomster och utgifter för tiden stipendiet söks tydligt framgå.
Kostnadsplanen ska överensstämma med din studie/praktikplan och beloppet du ansöker.
Frågans hjälptext:

INKOMSTER
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Studiestöd+ bostadsbidrag (4 mån.) 1650 euro
Studielån 1000 euro
Svenska handelshögskolans stipendium 1300 euro
SHS understödsförening 600 euro
Svenska studiefondens stipendium 1720 euro

Totalt 6270 euro

UTGIFTER

Tur/retur H:fors- Miami 800 euro
Tur/retur Miami- Puerto Rico 600 euro
Terminsavgift + ansökningsavgift 2750 euro (boende ingår)
Vaccinationer 120 euro
Uppehälle & lokala transporter 1800 euro
Studiematerial 200 euro

Totalt 6270 euro

Beviljade ansökningar
Ange alla understöd du fått från offentliga eller privata bidragsgivare under de två senaste åren.
Om du inte fått några bidrag ska det också uppges.

Aktuella ansökningar (Obligatorisk)
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Söker du nu också andra understöd? Ange varifrån du söker och vilket belopp. Skriv också om du
inte sökt från någon annan finansiär.

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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