ÚSUN - Umsóknarblað 2020/2021
Umsóknarblað til lesandi uttan fyri Norðurlond
(Nýtið kúlupenn og spjaldrastavir)

Persónsupplýsingar
P-tal

Føðistaður
-

Øll fornøvn

Eftirnavn

Bústaður í Føroyum
Gøta/nr.

Teldupostadr.:

Postnr.

Býur/bygd

Telefonnr.

Bústaður í útbúgvingartíðini
Gøta/nr.

Telefonnr.

Teldupostadr.

Postnr.

Býur/bygd

Land

Útbúgving: Hesar upplýsingar skulu vera væl greinaðar og rættar, av tí at hagtøl verða gjørd við støði í hesum tilfari
Navn á útbúgvingarstovni – og útbúgvingarbústaður:
Nágreiniligt útbúgvingarheiti – bæði heiti og støði:

Er útbúgvingin skipað sum heiltíðarlestur?:

ja

nei

Heimasíðuadr. hjá útbúgvingarstovni:

Útbúgvingartíð
Útbúgvingin byrjað:

dag.

mán.

Útbúgvingin væntandi lokin:

ár

dag.

mán.

ár

Ásett lestrartíð fyri hesa útbúgving roknað í árum
Er partur av útbúgvingartíðarskeiðnum løntur?

ja

nei

Um svarið er ”ja”, skriva lønta tíðarskeiðið her:
Lønt tíðarskeið byrjað

Lønt tíðarskeið lokið
dag.

mán.

ár

dag.

mán.

ár

Áður endaðar ella steðgaðar útbúgvingar eftir 10. flokk
Útbúgvingarheiti

Útbúgvingin byrjaði
(mán./ár)

Útbúgvingin endaði
(mán./ár)

Heimarættur
Føroyskur-danskur

Annar, tilskila hvør:

Studni – Hoyvíksvegur 72 – Postrúm 9 – FO 110 Tórshavn
heimasíða: www.studni.fo - teldupostur: studni@studni.fo
Broytt 02.04.20

Tilknýti til Føroya
Eg uppfylli í minsta lagi annað av niðanfyristandandi punktum viðv. tilknýti til Føroya:
• havi búð í Føroyum í minsta lagi 2 av teimum seinastu 3 árunum beint undan lestrarbyrjan, ella
• havi búð í Føroyum í minsta lagi helvtina av lívinum áðrenn lestrarbyrjan.

ja

nei

Lán til skúlagjald
(skal bert útfyllast um skúlagjald umsøkjarans er størri enn kr. 80.000,-. Skuldarbræv skal undirskrivast)

Søkt verður um lán til skúlagjald, sum er omanfyri kr. 80.000,-

Stuðul til livikostnað
Hesin stuðul kann bert veitast, um stuðul ikki fæst til livikostnað frá SU.
Søkt verður um studning til livikostnað

Søkt verður um lán til livikostnað

Børn, hjá tí lesandi, ið eru undir 18 ár
P-tal:

Navn:
-

Gevið gætur: Lesa báðir uppihaldararnir, kann bert annar søkja um barnastudningin. Barnastudningurin verður bert latin tí,
ið býr saman við barninum. Dóps- ella navnabræv hjá barni/børnum skal viðleggjast. Skjalprógv frá kommunu ella
Landsfólkayvirlitinum, um at barn/børn búgva hjá stuðulsmóttakara, skal eisini viðleggjast.
Útgjaldingarháttur til møguligan stuðul til livikostnað og lán
(Føroyskur peningastovnur)

-

Upptøkuviðurskifti
Eg havi fingið játtandi svar um góðkenning av útbúgvingini frá SU (avrit skal viðleggjast)
Eg havi fingið játtandi svar um upptøku frá lærustovni (avrit skal viðleggjast)
Eg havi søkt um SU-góðkenning av útbúgvingini og vænti skrivligt svar tann
Eg havi søkt um upptøku á útbúgvingarstovni og vænti skrivligt svar tann
Um útbúgvingin ikki er SU-heimilað, skulu neyvar upplýsingar um útbúgvingina viðleggjast

Viðmerkingar (um plásstrot er, viðlegg so skjal)

Váttan
Eg vátti undir trúnaðartreytum, at tær givnu upplýsingar eru rættar.

Dagfesting

Undirskrift umsøkjarans

