KØBENHAVNS UNIVERSITET
STIPENDIEBESTYRELSEN
KOLLEGIEANSØGNING

Kollegieværelser kan kun søges
efter opslag i Universitetsavisen.
Kun ét kollegium pr. skema.

Efternavn

Fornavn(e)

Adresse

Kollegiets navn:
Postnr./Postdistrikt

Telefon

E-mail

Dansk statsborger

Personnummer

Ja

Sammen med ansøgningsskemaet
skal du vedlægge en motiveret
ansøgning på maks. 1 A4 side.

Nej

Bolig

Civilstand

Hos forældre

Gift

Kollegium

Ugift

Privatlogi

Førhen gift uden bidragspligt
over for tidligere ægtefælle
Førhen gift med bidragspligt
over for tidligere ægtefælle

Andet

Boligudgift pr. måned efter
evt. boligsikring (inkl. varme)

Forsørgerpligt eller bidragspligt
over for børn. Antal:

kr.

Økonomiske forhold

Forventet bruttoindtægt (ekskl. SU-støtte) i indeværende studieår

kr.

Gennemsnitligt antal arbejdstimer pr. uge i indeværende semester
Indtægter i alt seneste skatteår, brutto

kr.

Heraf: SU-støtte uden lån

kr.

Legater og lignende

kr.

Renteindtægter

kr.

Erhvervsarbejde

kr.

Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges
Formue på ansøgningstidspunktet. Ved negativ formue (gæld) anføres ÷
foran beløbet

Har du tidligere boet på "de gamle kollegier"?

Ja

Hvis Ja, hvilket:

Periode(r):

Nej

kr.

Er du fundatsprivilegeret?
Dokumentation skal vedlægges

Borch

Elers

Hassager

Evt. uddannelser mellem adgangsgivende eksamen og indskrivningen ved Københavns Universitet
Her anføres alle tidligere gennemførte eller afbrudte uddannelser efter adgangsgivende eksamen.
Ved uddannelser, hvori indgår obligatoriske praktikperioder, skal disse medregnes i den samlede periode.
Uddannelsessted

Studium

Fra

Studier ved Københavns Universitet
Md

År

Md

År

Md

År

Md

År

Første gang indskrevet ved Københavns Universitet
Nuværende studium er påbegyndt

Bachelor. Retning
Kandidat. Retning
Andet
Eksamensudskrift skal vedlægges

Indstiller mig til
Næste eksamen eller prøve

Studiet ved Københavns Universitet forventes afsluttet

Skal udfyldes ved ansøgning til Regensen

Karaktergennemsnittet for nuværende uddannelses første
2 årsværk (120 ECTS), dog 105 ECTS for teologi, bacheloruddannelsen

Undertegnede bekræfter på tro og love rigtigheden af de afgivne oplysninger.
Endvidere forpligter jeg mig til at overholde de fastsatte bestemmelser for tildelingen af
kollegieværelser.

Dato:___________________

Underskrift: ____________________________________________________________________

Husk at vedlægge
· Motiveret ansøgning (maks. 1 A4 side)
· Eksamensudskrift
· Seneste årsopgørelse fra SKAT
· Evt. dokumentation fra fundatsprivilegeret ansøger
Januar 2010

Print skema

Til

