Ansøgning om økonomisk støtte
til BA-studerende på årgang 2021
Fuldtidsbachelorstuderende, som ikke har fast indkomst via pension o. lign., kan komme i
betragtning.
Navn
Adresse
CPR-nr.
Bankens reg.nr.

Kontonr.

Jeg søger hermed om nedenstående støtte fra Menighedsfakultet (MF) og er indforstået med
betingelserne anført på bagsiden.
(sæt X)
 Stipendium på 4.500 kr. (starthjælp), som udbetales ultimo august 2021
 Lån på 2.500 kr. pr. måned de efterfølgende ni måneder af første studieår - i alt 22.500 kr.
Jeg forpligter mig med min underskrift på at tilbagebetale lånet i de følgende tre studieår inkl.
tilskrevne renter. Lånet forrentes med diskontoen, som pt. er 0%.
 Stipendier
I 3. – 8. semester gives stipendier på 3.500 kr. pr. måned i månederne august til maj, i alt
35.000 kr. pr. studieår. Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 750 kr.
pr. måned + renter. Diskonto er pt. 0%.
Ved udbetalingen bedes skatten beregnet på baggrund af mit
 Hovedkort
 Bikort
som Menighedsfakultetet modtager elektronisk fra SKAT. Valget kan ændres fra måned til måned
ved at give besked til MF’s sekretariatsleder.
Ansøgningen afleveres eller sendes pr. brev til MF’s sekretariatsleder senest 16. august 2021.
_________________
Sted, dato

___________________________________
underskrift ansøger

_________________
Sted, dato

___________________________________
underskrift sekretariatsleder
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Støtten omfatter:
Den første måned yder MF et stipendium på 4.500 kr., som starthjælp.
De efterfølgende ni studiemåneder er der mulighed for at låne 2.500 kr. pr. måned (i alt 22.500 kr.).
Dette lån skal afdrages over de næste tre studieår.
De næste tre studieår yder MF stipendier på 3.500 kr. pr. måned i 10 studiemåneder (i alt 35.000 kr.
årligt).
Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 750 kr. pr. måned + renter.
Studerende, som vælger ikke at låne det første studieår, modtager 4.500 kr. i starthjælp første
studieår og det fulde beløb på 35.000 kr. årligt fra andet studieår.
MF’s bestyrelse kan ændre stipendiernes størrelse fra år til år.
Udbetaling:
Stipendier og lån udbetales den sidste hverdag i måneden. Der beregnes ikke AM-bidrag af
stipendier, men der fratrækkes A-skat ved udbetalingen iht. ansøgers eSkattekort.
Indberetning:
Oplysninger om udbetalte stipendier indberettes til SKAT.
Forudsætninger for udbetaling:
• Du skal være studieaktiv fuldtidsstuderende på bacheloruddannelsen i teologi og mission
ved FIUC-Aarhus.
• Du kan højest modtage stipendier fra MF i den normerede studietid.
Ophør af udbetaling: Hvis bacheloruddannelsen i teologi og mission ved FIUC-Aarhus opnår SUgodkendelse og ansøger har mulighed for at søge om SU ophører udbetalingen fra
Menighedsfakultetet.
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