Mångfaldsprojektet — Stipendievillkor (Malmö)

Stipendierna
Följande två stipendier kommer att delas ut högst en gång per år under den tid som samarbetet
mellan Advokatfirman Vinge och Malmö Borgarskola pågår.
I

Juridikstipendiet

I syfte att öka mångfalden bland juriststudenter har Advokatfirman Vinge inom ramen för sitt
Mångfaldsprojekt inrättat ett stipendium om totalt 25.000 kronor per år att utdelas till en eller flera
elever som genomfört och avslutat sin gymnasieutbildning på Malmö Borgarskola samt påbörjat
universitetsstudier på juristprogrammet eller motsvarande utbildning.
Rätt att söka Juridikstipendiet har student som gått på Malmö Borgarskola och erhållit slutbetyg
från skolans gymnasiala utbildning samt påbörjat studier på juristprogrammet i Sverige eller
motsvarande utbildning inom ett år från slutbetygets utfärdande. Detta innebär i praktiken att
studierna på juristprogrammet ska påbörjas höstterminen direkt efter slutbetygets utfärdande,
påföljande vårtermin eller senast den därpå följande höstterminen.
Stipendiekommittén beslutar om Juridikstipendiet ska delas ut till en eller flera studenter.
Stipendiesumman är totalt 25.000 kronor. Om stipendiet delas ut till flera delar stipendiaterna på
stipendiesumman. En studerande kan endast erhålla stipendiet en gång.
Utöver stipendiebeloppet tilldelas stipendiaten/stipendiaterna en fadder på Advokatfirman Vinge
som kan lämna studie- och andra råd.
Juridikstipendiet delas ut vid höstterminens avslutning. Ansökan om Juridikstipendiet ska göras i
enlighet med anvisningarna nedan.
Sommarpraktik

Efter sex terminer med godkända studieresultat på juristprogrammet erbjuds stipendiaterna
dessutom i mån av plats sommarpraktik på Advokatfirman Vinge. Ansökan ska vara
Advokatfirman Vinge tillhanda inom utsatt ansökningstid. Ansökningstiden framgår av information
på vinge.se.
Ansökan om Juridikstipendiet

Ansökan om Juridikstipendiet ska göras på särskild blankett i två exemplar och lämnas in till
rektorn för Malmö Borgarsskola. Ansökan ska vara rektorn till handa senast den 30 april det år
stipendiet söks. Ansökningsblanketter kan laddas ner på vinge.se. Till ansökan ska bifogas:

•
•
•

Vidimerad kopia av slutbetyg från gymnasieskolan
Vidimerad kopia av studieintyg från det universitet där sökanden studerar (eller för det fall
sökanden nyligen antagits, vidimerad kopia av antagningsbesked)
Personlig ansökan (på svenska). Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av
sökanden med redogörelse för mål med studierna. Den personliga ansökan ska vara max en
A4-sida (teckenstorlek 12 punkter)

Mottagaren/mottagarna av stipendiet och övriga sökanden meddelas om stipendiekommitténs
beslut senast den 30 november. Stipendiet betalas ut efter anmaning från stipendiekommittén.
II

Stipendium för förbättrat studieresultat

Ett eller flera stipendium upp till sammanlagt 5.000 kronor till en eller flera elever som markant
förbättrat sitt studieresultat under innevarande läsår.
Stipendium för förbättrat studieresultat delas ut vid vårterminens avslutning. Stipendium för
förbättrat studieresultat går inte att söka utan lärare ombeds att nominera kandidater till stipendiet
senast den 15 maj.
Stipendiekommitté
Beslut om utdelning av respektive stipendium (Juridikstipendiet och Stipendium för förbättrat
studieresultat) fattas av en särskild stipendiekommitté bestående av en representant från
Advokatfirman Vinge samt två representanter (dock ej elever) från Malmö Borgarsskola. Vid
Stipendiekommittén bedömning ska särskild vikt läggas vid att Mångfaldsprojektets målsättning
uppfylls.
Stipendiekommitténs beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.
Övrigt
Om fråga uppkommer som inte uttryckligen regleras av dessa stipendievillkor, äger
stipendiekommittén rätt att fatta beslut om vad som ska gälla. Stipendiekommittén äger även rätt att
när som helst ändra dessa villkor.
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Ansökan inlämnas i två exemplar senast
15 maj till rektorn för den gymnasieskola
av vilken sökandens slutbetyg utfärdats.

Ansökan om Vinges Juridikstipendium

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Nuvarande adress

Telefon

Postnummer och postort

E-post

Gymnasieskola

År (ange årtal för utfärdande av slutbetyg)

Inskriven vid (ange universitet/högskola)

År (ange årtal för antagning till juristutbildning)

Information och samtycke enligt personuppgiftslagen (SFS 1118:204)
Advokatfirman Vinge KB ("Vinge") och den gymnasieskola som utfärdat ditt slutbetyg kommer att behandla de uppgifter som du lämnar i samband
med din ansökan. Stipendiekommittén kommer sedan att granska din ansökan för att utse den eller de personer som får juridikstipendiet. Eftersom
juridikstipendiet bl a består av pengar kan vissa av dina uppgifter komma att lämnas till revisorer som granskar stipendieutdelningen.
Vinge behåller dina uppgifter för att använda dem om du i framtiden söker sommarnotarietjänst eller annan anställning hos Vinge. Om du får
juridikstipendiet kommer Vinge även att presentera dig som stipendiat på Vinges hemsida "www.vinge.se".
Vinge är ansvarig för sin användning av dina uppgifter och din gymnasieskola är ansvarig för sin användning av dina uppgifter. Om du vill ta tillbaka
din ansökan eller om du vill korrigera eller radera uppgifter kan du kontakta den person som du skickade ansökan till.
När du skriver under denna ansökan bekräftar du att Vinge och din gymnasieskola får använda dina uppgifter enligt ovan.

Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Ort och datum
Underskrift

Till denna ansökan ska bifogas:




vidimerad kopia av slutbetyg från gymnasieskola
personlig ansökan
vidimerad kopia av studieintyg från aktuell juristutbildning (eller för det fall sökanden nyligen
antagits, vidimerad kopia av antagningsbesked)
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