Utdanningslegatet for studerende ungdom og voksne i
Stavanger
Legatet ble opprettet i 1990 ved sammenslåing av fem legat som alle skulle tilgodese ungdom
under utdannelse. Søknadsfrist er 1. november. Det må søkes på eget søknadsskjema som
ligger vedlagt.
Målgruppe
Studenter som er under 30 år og har vært registrert i Stavanger folkeregister minimum de tre
siste årene (men kan studere utenbys). Søkerne må være i gang med minimum andre
studieåret og være fulltidsstudenter
KRITERIER FOR TILDELING
1.

Utdanningslegatets avkastning utdeles hvert år i stipend à kr 10.000. Det er bare mulig å motta dette stipendet
en gang.

2.

Stipendene tildeles fortrinnsvis til studenter som tar utdannelse utover videregående skole. Følgende vil bli
prioritert:




3.

Studenter som kan komme i betraktning må også tilfredsstille følgende krav:










4.

Studenter som har spesielt kostbare studier, for eksempel studier med lang normert studietid eller
studier i utlandet hvor Statens Lånekasse ikke dekker alle skolepengene.
Studenter som utmerker seg enten ved spesielt gode karakterer eller ved et spesielt engasjement på
fritiden.
Studenter som får uforutsette problemer i studietiden, for eksempel sykdom som gjør at studiet tar
lengre tid enn normalt og den økonomiske situasjonen blir spesielt vanskelig.

ha innsendt søknadsskjema i utfylt stand innen søknadsfristen
ha vært registrert i Stavanger folkeregister minimum de tre siste årene
være under 30 år
være fulltidsstudent (kan ha deltidsjobb og sommerjobb utenom studiene)
være i gang med minimum andre studieåret og studiebevis må være vedlagt
ha dokumentert eventuelt studielån
ha innsendt vitnemål fra videregående skole og karakterutskrift for avlagte eksamener ved høgskole
eller universitet
ha innsendt siste likningsutskrift
inntekt og formue må være under de grensene som Lånekassen har for at studentene skal få beholde
maksimalt stipend

Elever i videregående skole som er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon kan søke.
Likningsutskrift for søker og foreldre må vedlegges søknaden sammen med søkers skolebevis.

Prioriterte etterkommere etter legatstifterne i henhold til de opprinnelige legaters statuetter skal under ellers like vilkår
ha fortrinnsrett ved tildelingen.
Utdeling av stipend vil finne sted i januar/februar. Alle som søker vil få skriftlig svar.

