
Stipendier till sjöbefälsstudenter

Stipendier under fartygsförlagd utbildning
Sjöbefälsföreningens stödfond har beslutat att erbjuda ett stipendium till studenter som fullgör fartygsförlagd utbild-
ning. Efter avslutad vårtermin i årskurs 2 kan studenter vid sjöingenjörs- och sjökaptensprogrammen i Sverige ansöka 
om stipendium.
 
Studenter vid Hotell- och Restaurangserviceutbildningen på Åland kan ansöka om stipendium redan under årskurs 2.

Stipendiet är satt till 2 250 kronor per månad ombord, med ett maximibelopp på 13 500 kronor per elev och studie-
period. Följande krav måste uppfyllas för att stipendieansökan ska behandlas:

q Studenten ska ha varit medlem i SBF i minst ett år före den fartygsförlagda utbildningen. Studerandemedlemskap 
är avgiftsfritt.
q Studenten ska under tiden ombord vara aktiv eller interaktiv medlem i SBF. Medlemsform ändras retroaktivt av 
SBF när blanketten inkommit.
q Ansökan om stipendiet görs på denna blankett.

Stipendium utbetalas högst en gång per termin.

Denna blankett insändes snarast efter terminens sista stipendieberättigade utbildning (senast en månad efteråt) 
per post till Sjöbefälsföreningen, Box 12100, 102 23  Stockholm.
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Efternamn Förnamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer 

Bostadsadress Postadress Telefon

E-postadress  Mobil

Postgiro Bank Clear nr Kontonr

Härmed ansöker jag om stipendium under fartygsförlagd utbildning enligt nedan.

Nuvarande utbildning
q Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i   q Göteborg   q Kalmar
q Sjökaptensprogrammet
q Hotell- och restaurangserviceutbildningen vid Högskolan på Åland

Studierna påbörjades ______terminen år 20___

Namnteckning

Personalia

Behovsprövade stipendier
Student som går på det treåriga programmet och har varit medlem i SBF i minst ett år har rätt att under det sista 
studieåret ansöka om behovsprövat stipendium. Sådant stipendium utbetalas om studenten har kostnader för 
dubbel bosättning eller underhållsskyldighet för hemmavarande barn under 18 år. Sådan student kan också an-
söka om lån med förmånliga villkor hos föreningen. Kontakta SBF:s kansli, om du är intresserad av behovsprövat 
stipendium eller lån.

Box 4040
SE-128 04 Bagarmossen
Sweden
Phone +46 8 518 356 00



Sjöbefälsföreningens anteckningar

Medlem sedan ____________________
q Stipendieansökan beviljas
q Ansökan avslås, orsak: ________________________________________________________________

Intyg

Studenten på omstående sida har fullgjort fartygsförlagd utbildning

___/___ t o m ___/___ 20___ på fartyget________________________ i rederiet ________________________________

Handledares eller lärares
namnteckning och befattning

Intyg

Studenten på omstående sida har fullgjort fartygsförlagd utbildning

___/___ t o m ___/___ 20___ på fartyget________________________ i rederiet ________________________________

Handledares eller lärares
namnteckning och befattning

Intyg

Studenten på omstående sida har fullgjort fartygsförlagd utbildning

___/___ t o m ___/___ 20___ på fartyget________________________ i rederiet ________________________________

Handledares eller lärares
namnteckning och befattning


