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HAKIJAN OHJEET ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20
Yleistä
Zonta International Foundation myönsi ensimmäiset Jane M Klausman Women in Business-stipendit
vuonna 1998 naisille, jotka opiskelivat liike-elämään liittyviä tutkintoja päämääränään ura liikkeenjohdossa.
Ohjelma voitiin perustaa kiitos testamettilahjoituksen, jonka teki Jane M Klausman, Zonta Club of Syracuse,
New York, USA, jäsen ja Zonta Internationalin parlamentaarikko 1990-1995. Uransa aikana Ms Klausman oli
ammattisihteeri, parlamentaarikko ja yksityisyrittäjä.

Stipendi
Jane M Klausman Women in Business-stipendit myönnetään naisille, jotka opiskelevat kaupallisia aineita ja
ovat osoittaneet merkittävää kyvykkyyttä alalla. Zonta International tarjoaa stipendejä suuruudeltaan
US$ 2000 kullekin hakijalle piiritasolla sekä 6 kansainvälistä stipendiä, kukin US$ 8000. Stipendiä voivat
hakea naiset, jotka opiskelevat kaupallisia, tai niihin liittyviä aineita akkreditoidussa yliopistossa,
ammattikorkeakoulussa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa ja ovat opinnoissaan hakemuksen
jättämishetkellä vähintään alemman tutkinnon toisen vuoden opiskelijoita aina Master’s tutkinnon
viimeisen vuoden opintoja suorittaviin. Stipendi voidaan käyttää opiskeluun missä tahansa
edellämainittujen kaltaisessa oppilaitoksessa, joka tarjoaa akkreditoituja alan kursseja ja tutkintoja.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisia ovat kaikenikäiset naiset, jotka opiskelevat kaupallisia ja siihen liittyviä aineita tietyn opintoohjelman puitteissa, ja jotka ovat osoittaneet merkittävää kyvykkyyttä alalla sekä asuvat tai opiskelevat
jonkun Zonta-piirin/regionin alueella. Kun hakemus jätetään paikalliselle kerholle, opiskelijoiden täytyy olla
kirjoilla täysipäiväisinä opiskelijoina ja kelpoisia ovat toisen vuoden perustutkinnon suorittajista alkaen aina
viimeisen Master’s-tutkintovuoden opintoja suorittavat. Hakijoiden täytyy olla kirjoilla myös silloin kun
stipendi maksetaan, eivätkä he saa valmistua ennen joulukuuta 2018. Stipendin aiemmin saaneet henkilöt
eivät voi uusia stipendihakemustaan toista vuotta varten.
Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin luokitellut jäsenet ja työntekijät sekä heidän
perheenjäsenensä eivät ole kelpoisia hakemaan näitä stipendejä.
Huomattakoon, että myös sellaisten hakijoiden hakemukset, joiden asuma-alueella ei ole Zonta-kerhoja,
otetaan huomioon ja he ovat oikeutettuja hakemaan piirin palkintoa. Online-opiskelijat ovat myös kelpoisia
hakemaan stipendiä edellyttäen, että he ovat kirjoilla akkreditoidussa yliopistossa, tai muussa vastaavassa
oppilaitoksessa.

Kelpoisuusvaatimukset
Hakijoiden täytyy täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: 1 Opiskelevat kaupallisia tai alaan liittyviä aineita tarjoavassa ohjelmassa akkreditoidussa
yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa.
2 Ovat kirjoilla täysipäiväisinä opiskelijoina silloin kun hakemus jätetään paikalliselle Zonta-kerholle
vähintään toisen vuoden perustutkintoa suorittavina opiskelijoina aina viimeisen vuoden Master’s tutkintoa
suorittaviin opiskelijoihin.
3 Hakijoiden on oltava edelleen kirjoilla oppilaitoksessaan silloin kun stipendi maksetaan voidakseen
vastaanottaa myönnetyn stipendin.
4 Hakemuksen sivulla 10 oleva läsnäolotodistus on liitettävä hakemukseen asianmukaisesti täytettynä.
Opiskeluoikeustodistus ei ole läsnäolotodistus eikä sitä hyväksytä.
5 Ovat edenneet opinnoissaan erinomaisin arvosanoin myös kaupallisissa aineissa.

6 Ovat osoittaneet aloitteellisuutta toimissaan ja ovat tavoitteellisia ja sitoutuneita kaupalliselle uralle.

Miten stipendiä anotaan?
Täytä virallinen hakemuskaavake englanniksi. Vain koneella kirjoitetut anomukset hyväksytään ja
käsitellään. Kaikki muunkieliset asiakirjat on käännettävä englanniksi. Anomuskaavakkeet (2018) ovat
ladattavissa ja tulostettavissa Zonta Internationalin verkkosivuilla, www.zonta.org, Jane M Klausman
Women in Business Scholarship.
Hakemukseen on liitettävä:
1. Yksi (1) suositus pääaineen tiedekunnan jäseneltä.
2. Yksi (1) suositus työnantajalta, vapaaehtoistyön ohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. (Zonta
Internationalin ja Zonta International Foundationin luokitellut jäsenet ja työntekijät eivät ole
kelpoisia kirjoittamaan suosituksia hakijoille).
3. Enintään 500 sanan essee-tyyppinen kirjoitelma, jossa hakija selkeästi kertoo akateemisista ja
ammatillisista tavoitteistaan, miten oleellisesti hakijan opinto-ohjelma liittyy kaupalliseen alaan ja
miten Jane M Klausman-stipendi auttaisi hakijaa saavuttamaan tavoitteensa. (Esseitä, jotka
ylittävät 500 sanaa, ei käsitellä.)
4. Oppilaitoksen asianomaisen virkamiehen allekirjoittama läsnäolotodistus (kaavake hakemuksen
sivulla 10) siitä, että hakija on kirjoilla opiskelijana ilmoittamassaan oppilaitoksessa.
Opiskeluoikeustodistus ei ole läsnäolotodistus eikä sitä hyväksytä.
5. Jäljennökset kaikista, mahdollisesti eri oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista arvosanoineen sekä
selvitys arvosteluperusteista jokaiseen erilliseen suoritusluetteloon. Huom. Meneillään olevien
opintojen arvosanat on myös mainittava, jotta hakemus käsitellään.
6. Kaikki muunkieliset asiakirjat on käännettävä englanniksi.
7. Kaikki hakemusasiakirjat on toimitettava Zonta-kerholle sen asettamaan määräpäivään mennessä.
Ellei asianomaisen Zonta-kerhon yhteystietoja ole painettu kaavakkeeseen, hakija voi etsiä lähinnä
olevan Zonta-kerhon käyttämällä Zonta Internationalin Club Locatoria, http://www.zonta.org.
Hakijat voivat lähettää hakemuksensa vain yhden kerhon ja sen piirin kautta.
8. Julkaisuja, artikkeleita, kirjoja, tai CV:tä ei pyydetä eikä käsitellä.
9. Epätäydellisiä tai eri syistä myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset voidaan lähettää
sähköpostitse tai maapostina, mieluiten kuitenkin sähköpostilla. Sähköpostilla lähetettävät
hakemukset on allekirjoitettava ja lähetettävä PDF-muodossa.

Hakemuksen käsittelyprosessi
Ehdottavan kerhon asianomainen toimikunta käsittelee hakemukset ja valitsee kerhon ehdokkaan,
jonka hakemus lähetetään Piiri 20 Stipenditoimikunnan puheenjohtajalle 9.5.2018 mennessä
Stipenditoimikunta valitsee näistä hakemuksista yhden piirin ehdokkaan, jonka hakemus lähetetään
Zonta Internationalin päämajaan. Zonta International Jane M Klausman Women in Business Scholarship
Committee valitsee näiden hakijoiden joukosta 6 kansainvälisen stipendin saajaa.

Miten stipendivarat saa käyttää?
1. Stipendin saa käyttää kaikkiin sellaisiin kuluihin, jotka tukevat tutkinnon suorittamista
liiketaloudellisissas aineissa.
2. Stipendit ovat verovapaita sekä kotimaisille että ulkomaalaisille stipendinsaajille, jotka opiskelevat
Yhdysvalloissa siinä tapauksessa, että stipendi käytetään opintomaksuihin, kirjoihin, muihin
opintokuluihin, tarvikkeisiin, tai opinto-ohjelmassa vaadittaviin laitteisiin. Sen sijaan
lähdeveromenettelyä saatetaan soveltaa, jos stipendiä käytetään elinkustannusten kattamiseen tai
muihin kuin edellämainittuihin hyväksyttäviin kuluihin.
3. Stipendin saajalla ei ole oikeutta myöhentää stipendin käyttöä. Zonta International käsittelee
uuden hakemuksen seuraavana vuonna, mutta hakijalla ei ole etua aikaisemmasta hakemuksesta.
4. Stipendin saajalla on oikeus ottaa vastaan apurahoja ja stipendejä samanaikaisesti muualta.

Aikataulu (Huom! Koskee Zonta International Piiri 20 hakijoita)

Hakemukset toimitetaan Zonta-kerhoille niiden määräämään päivään mennessä.
Kerhon valitseman ehdokkaan hakemus toimitetaan Piiri 20 Stipenditoimikunnan puheenjohtajalle ennen
9.5.2017
Stipenditoimikunta lähettää piirin ehdokkaan hakemuksen Piiri 20 Governorille hyväksyttäväksi ja edelleen
lähetettäväksi Zonta Internationalin päämajaan ennen 1.9.2018.
Zonta International julkistaa vuoden 2018 stipendinsaajien nimet marraskuussa.
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