
ETATSRAAD C.G. FILTENBORG OG HUSTRU MARIE FILTENBORG’S STUDIELEGAT 

STUDIELEGAT  
KAN IKKE SØGES SOM REJSELEGAT 

Ansøgningen med bilag uploades inden d. 1. marts via legatets hjemmeside:  

www.filtenborg-studielegat.dk   
 

1 Fornavn(e)              Efternavn  4 Personnummer 

        −      

2 Adresse  

 5 Email  

3 Postnummer     By  

6 Pengeinstitut Reg.nr.  Kontonr.  

 

7 Studiefag 8 Semester 

 

9 Evt. studier før immatrikulation på nuværende studie 
Der anføres oplysninger om alle påbegyndte eller fuldførte studier efter studentereksamen eller anden 

adgangsgivende eksamen. 

 

Uddannelsesinstitution Studium Fra Til 

    

    

    

    

    

    

10 Immatrikuleret på nuværende studie: 
   Mdr. År   

         

    

 

11 Fuldført bachelor:  

JA  / NEJ 

Karaktergennemsnit på bachelor: ________ 

    

12 Studiebeskrivelse:   
Her anføres beståede dele på nuværende studie efter bachelor. Hvis specialet er påbegyndt, anføres 

starttidspunkt, og udtalelse fra vejleder bør vedhæftes. 

 

Betegnelse Tidspunkt eller periode Resultat 

   

   

   

   

   

http://www.filtenborg-studielegat.dk/


(Bekræftet kopi af eksamensudskrift fra pågældende fakultet vedhæftes). 

 

13 Årsag til evt. afvigelser i studieforløb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Seneste bestået eksamen: 
   Mdr. År   

         

  

 

  

15 Studiet ved Aarhus Universitet forventes afsluttet: 
 Mdr. År   

       

  

 

  

 

16 Økonomiske forhold: Forventet bruttoindtægt inkl. offentlig støtte. 

 Ansøger Ægtefælle/samlever 

 Sidste år Forventet i år Sidste år Forventet i år 

SU-stipendium: _________ kr. _________ kr. _________ kr. _________ kr. 

Statsgaranteret lån: _________ kr. _________ kr. _________ kr. _________ kr. 

Erhvervsarbejde: _________ kr. _________ kr. _________ kr. _________ kr. 

Andre legater/stipendier: _________ kr. _________ kr. _________ kr. _________ kr. 

Anden indkomst: _________ kr. _________ kr. _________ kr. _________ kr. 

I alt: _________ kr. _________ kr. _________ kr. _________ kr. 

    

17 Skattepligtige formue Ansøger Ægtefælle/samlever 

I bolig: _________ kr. _________ kr. 

Anden formue: _________ kr. _________ kr. 

18 Gæld   

Studiegæld: _________ kr. _________ kr. 

Anden gæld: _________ kr. _________ kr. 

    

19 Nettoformue/-gæld: _________ kr. _________ kr. 

 Kopi af seneste årsopgørelse(r) fra skattevæsenet vedhæftes. 

 

20 Bolig:   

Andelsbolig   

Ejerbolig  Ansøgerens boligudgifter efter evt. boligsikring mdl. 

(incl. varme): Lejet bolig  

Kollegieværelse   

Lejet værelse  ___________ kr. 

Hos forældre   

    



 

21 Tidligere modtaget ydelser fra dette legat: 

(SKAL UDFYLDES) 

JA  / NEJ 

   

a) I bekræftende fald: Hvornår og hvor meget: ______________________________ 

  

b) I benægtende fald bedes det opgivet, om (evt. hvor-

når) ansøgeren tidligere har søgt nærværende legat: 

 

______________________________ 

    

 

22 Tidligere modtaget ydelser fra Etatsraad C.G. 

Filtenborg og Hustru Marie Filtenborg's rejselegat: 

(SKAL UDFYLDES) 

JA  / NEJ 

   

a) I bekræftende fald: Hvornår og hvor meget: ______________________________ 

  

b) I benægtende fald bedes det opgivet, om (evt. hvor-

når) ansøgeren tidligere har søgt rejselegatet: 

 

______________________________ 

   

 

23 Særlige forhold 

 (f.eks. eventuel forskning og særlige faglige aktiviteter, særlige private og/eller økonomiske forhold, 

som kan motivere ansøgningen). Anbefalinger og yderligere materiale vedhæftes som bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

24 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE FELTER SKAL UDFYLDES 

Hvis legatansøgningen er mangelfuldt udfyldt og/eller der mangler dokumentationer, kan 

ansøgningen ikke forventes at komme i betragtning. 

Legatet kan ikke søges som rejselegat. 

Undertegnede bekræfter på tro og love rigtigheden af de afgivne oplysninger. 

 

 

Dato: __________ Underskrift ______________________________ 

    

 Husk at vedhæfte:   

 • Motiveret ansøgning til legatet   Vedhæftet 



 • Indskrivningsbevis ved Aarhus Universitet  Vedhæftet 

 • Eksamensudskrift  Vedhæftet 

 • Eksamensbevis fra adgangsgivende uddannelse  Vedhæftet 

 • Evt. anbefalinger/udtalelser  Vedhæftet 

 •  Seneste årsopgørelse  Vedhæftet 

 


