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Ansökan anlänt Fylls i av tjänsteinnehavaren

Studiestöd är den primära inkomstkällan för en studerande, och det är avsett att täcka kostnader för studier och
uppehälle under studietiden. I studiestödet ingår studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån.

1. Studerande
Personbeteckning

-
Efternamn Förnamn

Telefon E-post

Adress under studietiden
Adress

Postnummer Postanstalt

Adress sommartid
Adress

Postnummer Postanstalt

2. Studier
Jag studerar enligt följande

heltidsstudier studier på kvällstid flerformsstudier vuxenstudier

annat, vad?

Läroanstalt

Examen som jag ska avlägga och studiernas utsträckning räknat i studiepoäng

Studierna inleddes . . (dd.mm.åååå) Beräknat utexamineringsdatum . . (dd.mm.åååå)

I studierna ingår arbetspraktik under tiden . . - . . (dd.mm.åååå)

Lön betalas för arbetspraktiken nej ja, lönen är €/ månad

3. Tidigare studier
Examina jag har avlagt och studier jag har avbrutit
Läroanstalt Inriktning Utexamineringsår År då studierna

avbröts
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4. Finansiering av studierna
Jag får ekonomiskt stöd för mina studier, t.ex. studiestöd från FPA, stipendier el. dyl.

ja, vem betalar, vad?

för tiden . . - . . (dd.mm.åååå) €/månad

nej, varför inte?

Av de studieförmåner som utbetalas av FPA har jag använt studiemånader

Har du utrett möjligheten att få en förlängning av
stödtiden? ja, jag bifogar FPA:s beslut nej

Studielån
Jag har ansökt om statsgaranti för studielån

ja

min ansökan beviljades inte, orsak?

nej, varför?

Datum då lånet har lyfts . . (dd.mm.åååå) Lånebeloppet jag har lyft är €

Jag arbetar under studietiden

ja (inkomsterna ska uppges i ansökan om utkomststöd)

nej, hur har du tänkt finansiera ditt uppehälle under studietiden?

5. Studieframgång
Jag har avlagt

studiepoäng under denna termin.

studiepoäng sedan studierna inleddes.

Mina studier framskrider som planerat ja nej, varför inte?

Om du inte får studiestöd p.g.a. dröjsmål i studierna, uppge din plan för att slutföra studierna.

6. Föräldrarnas försörjningsförmåga
Lagen om underhåll för barn, 3 §: Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt aderton år, om detta
prövas skäligt. Härvid beaktas särskilt barnets anlag, utbildningstiden, kostnaderna för utbildningen, samt barnets möjligheter att efter
avslutad utbildning självt svara för kostnaderna för denna. Vid behov begärs en utredning över föräldrarnas inkomster och tillgångar.

Får du ekonomiskt understöd från dina föräldrar under studietiden? ja €/ månaden nej

Motivering, om du inte får understöd från dina föräldrar
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7. Fyll i denna del om du ansöker om utkomststöd för sommarmånaderna
Sommarstudier
Har du möjlighet att studera under sommaren?

ja, skriv ner dina planer

nej, varför?

När har du lämnat in ansökan om sommarstudiestöd? . . (dd.mm.åååå)

Planer för arbete under sommaren

Anställningen inleds . . (dd.mm.åååå) Arbetsförhållandet pågår i månader.

Jag får min första lön . . (dd.mm.åååå) Sista lönedagen är . . (dd.mm.åååå)

Arbetsgivare

Om du ännu inte har ett sommarjobb, vilka arbeten har du sökt?

 Bifoga kopior av de arbetsansökningar du har skickat eller skriv en egen utredning om vilka arbeten du har sökt, vid vilket företag och när.
 Bifoga även arbetsgivarens kontaktuppgifter.

8. Bilagor

Punkt 2. Studier
Läroanstaltens anmälan om studieplats, om du inte redan bifogat det tidigare.

Punkt 4. Finansiering av studierna
Kopia av FPA:s beslut om studiestöd, om du inte redan har bifogat det beslut som gäller detta läsår.

Bankens verifikat för lyft studielån eller studiesocial kredit.

Punkt 5. Studieframgång
Kopia av studieregisterutdrag

9. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter som jag uppgett är riktiga och jag förbinder mig att meddela om alla förändringar i uppgifterna som
uppkommer under den tid då beslutet om utkomststöd är i kraft. Utkomststöd som har beviljats utgående från vilseledande
uppgifter kan återkrävas och saken kan leda till rättsliga åtgärder (§ 20 i lagen om utkomststöd).

Datum Studerandens underskrift


