Mångfaldsprojektet – stipendievillkor (Göteborg)
Advokatfirman Vinges Juridikstipendium
I syfte att uppmuntra elever med invandrarbakgrund till juridikstudier har
Advokatfirman Vinge inom ramen för sitt Mångfaldsprojekt inrättat ett
stipendium om totalt 30.000 kronor per år att utdelas till en eller flera elever
som genomfört och avslutat sin gymnasieutbildning på Angeredsgymnasiet i
Göteborg samt påbörjat universitetsstudier på juristprogrammet.
Rätt att erhålla stipendium
Rätt att erhålla Advokatfirman Vinges Juridikstipendium har student som gått
minst två år på Angeredsgymnasiet och erhållit slutbetyg från skolan samt
påbörjat studier på juristprogrammet inom ett år från slutbetygets utfärdande.
Med juristprogrammet avses utbildningen som leder till juristexamen
(tidigare juris kandidatexamen), 270 högskolepoäng, på någon av de sex orter
där utbildningen finns. Detta innebär i praktiken att studierna på
juristprogrammet normalt ska påbörjas under höstterminen direkt efter
slutbetygets utfärdande, påföljande vårtermin eller den därpå följande höstterminen.
Advokatfirman Vinges stipendium
Stipendiet ska fördelas så att stipendiaterna vardera får minst 10.000 kronor.
Stipendiet utbetalas efter en månads studier på juristprogrammet (mot uppvisande av studieintyg). Stipendiaten tilldelas dessutom en fadder från
Advokatfirman Vinge som kan lämna studie- och andra råd.
Sommarpraktik
Efter sex terminers fullgjorda studier på juristprogrammet erbjuds
stipendiaterna sommarpraktik på Vinges Göteborgskontor. Ansökan ska vara
Vinge tillhanda inom utsatt ansökningstid vilken framgår av information på
Vinges webbplats, se www.vinge.se/Karriär/För dig som är
student/Sommarnotarie på Vinge.
Stipendiekommitté
En stipendiekommitté bestående av en representant från Advokatfirman
Vinge och verksamhetschefen för Angeredsgymnasiet värderar inkomna
ansökningar utifrån givna kriterier samt utser stipendiaterna. Kommitténs val
av stipendiater kan inte överklagas. Om inga stipendiater utses, beslutar
stipendiekommittén hur stipendiepengarna skall användas.

Urvalskriterier
•
•
•

Slutbetyget från Angeredsgymnasiet efter minst två år på skolan.
En personlig ansökan. Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökanden
med redogörelse för intressen och mål med de tilltänkta studierna på
juristprogrammet (max två A4-sidor, teckenstorlek 12).
Språkkunskaper prioriteras.

Stipendieansökan
Stipendieansökan upprättad på särskild av Advokatfirman Vinge tillhandahållen blankett ställs till verksamhetschefen för Angeredsgymnasiet och ska
vara inlämnad senast den 15 maj det år stipendiet söks. Till ansökan ska
bifogas kopia av ansökan till juristprogrammet.
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Ansökan inlämnas senast 15 maj till
rektor Patrick Gladh, Angeredsgymnasiet

Ansökan om Advokatfirman Vinges Juridikstipendium

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och postort

E-post

Information och samtycke enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Advokatfirman Vinge KB (”Vinge”) och Angeredsgymnasiet 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.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas. Eftersom stipendiet 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 webbplats www.vinge.se.
Vinge är ansvarig för sin användning av dina uppgifter och Angeredsgymnasiet är ansvarigt för sin användning av dina uppgifter. Om du
vill ta tillbaka din ansökan eller om du vill korrigera eller radera uppgifter kan du kontakta rektor för Angeredsgymnasiet.
När du skriver under denna ansökan bekräftar du att Vinge och Angeredsgymnasiet 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:

ο
ο

personlig ansökan (max 2 A4-sidor, 12 punkters typsnitt)
vidimerad kopia av ansökan till juristprogrammet

Ansökan ska kompletteras med vidimerad kopia av slutbetyg från Angeredsgymnasiet så snart sådant
erhållits.

OBS! Ansökan ska lämnas in i två exemplar.
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