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Women in Business Scholarships
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Ett Zonta International program som finansieras via Zonta International Foundation
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKARE INOM ZONTA INTERNATIONAL DISTRIKT 20

Allmänt
Zonta International Foundation beviljade år 1998 de första Jane M Klausman Women in Business –
stipendierna till kvinnor, som idkade studier för företagsekonomiska examina med en karriär inom
företagsledning som sin målsättning. Programmet kunde grundas tack vare en donation i form av
ett testamente, som beviljades av Jane M Klausman, Zonta Club of Syracuse, New York, USA,
medlem inom Zonta International och parlamentariker under åren 1990-1995. Under sin karriär
var Ms Klausman professionell sekreterare, parlamentariker och privatföretagare.
Stipendiet
Jane M Klausman Women in Business -stipendierna beviljas åt kvinnor, som studerar
företagsekonomi och som påvisat betydande kompetens på sitt område. Zonta International
erbjuder stipendier på US$ 2000 åt sökande på distriktsnivå och 6 internationella stipendier på
US$8000 åt envar.
Kvinnor som studerar företagsekonomi eller till företagsekonomi relaterade ämnen inom
ackrediterade universitet, yrkeshögskolor eller övriga motsvarande studieinrättningar kan ansöka
om stipendierna. De kan ansöka om dessa stipendier ifall deras studier nått åtminstone den
andra årskursen för en lägre examen fram till det sista årets studier för en Master’s examen vid
tidpunkten då de lämnar in en stipendieansökan. Stipendiet kan gälla studier inom alla
studieinrättningar som nämnts ovan och som erbjuder ackrediterade kurser och examina inom
ämnet.
Vem är berättigad att söka stipendium
Alla kvinnor i alla åldrar är berättigade att ansöka om stipendium ifall de studerar
företagsekonomi eller ämnen som relaterar till företagsekonomi inom ett studieprogram och
kvinnor som förevisat betydande kompetens inom sitt område samt att de är bosatta eller
studerar inom ett Zontadistrikt / region.
Vid den tidpunkten då ansökan inlämnas till den lokala klubben bör studeranden vara inskriven
som en heltidsstuderande. Berättigade till att ansöka om stipendiet är alla de som är andra årets
studerande för grundexamen fram till de personer som avlägger studier för det sista året med
avsikt att avlägga Master’s examen. De som lämnar in en ansökan bör fortfarande vara inskrivna
vid läroanstalten då stipendiet utbetalas och de bör inte bli utexaminerade före december 2018.
Personer som tidigare beviljats stipendiet kan inte ansöka om stipendiet för ett ytterligare år.
Zonta Internationals och Zonta International Foundations medlemmar och anställda och inte
heller deras familjemedlemmar är berättigade till att ansöka om dessa stipendier.
Man bör notera att också ansökningar gjorda av personer inom vars hembygd inte finns en Zontaklubb, också deras ansökningar beaktas och de är berättigade till att ansöka om stipendiet och de
är berättigade att ansöka om distriktets stipendium. Studeranden per on-line är också berättigade
att ansöka om stipendier under förutsättning att de är inskrivna i ett ackrediterat universitet eller
en annan motsvarande läroinsättning.

Behörighetskrav
Personer som ansöker om stipendium bör uppfylla följande minimikrav:
1. Studerar företagsekonomi eller studier som relaterar till företagsekonomi i ett ackrediterat
universitet/yrkeshögskola eller annan motsvarande studieinrättning;
2. Då personen lämnar in sin ansökan bör hon vara inskriven på studieplatsen för minst den andra
årskursen för grundexamen fram till sista årets studier för Master’s examen.
3. Sökanden bör fortfarande vara inskiriven på sin studieinrättning då stipendiet utbetalas för att
hon skall vara berättigad att emotta beviljat stipendium.
4. På ansökningsblanketten sida 10, närvarointyget, bör bifogas till ansökningen och intyget bör
vara vederbörligen ifyllt. Ett intyg över studierätt är inte ett närvarointyg och det godkänns inte.
5. Bör ha förevisat berömliga vitsord också inom företagsekonomiska ämnen;
6. Bör ha visat sig vara initiativrika i sin verksamhet och målinriktade och engagerade för
företagsekonomisk karriär.
Hur ansöker man om stipendium?
Fyll i den officiella ansökningsblanketten på engelska. Endast maskinskrivna ansökningar kan godkännas
och behandlas. Alla dokument på andra språk än engelska bör översättas till engelska.
Ansökningsblanketter (2018) kan laddas och skrivas ut på Zonta Internationals nätsidor www.zonta.org ,
Jane M Klausman Women in Business Scholarship.
Till ansökan bör man bifoga:
1. En (1) rekommendation utfärdad av medlem i huvudämnets faskultet.
2. En (1) rekommendation från arbetsgivaren, ledaren för frivilligarbete eller studiehandledare ( ( Zonta
Internationals och Zonta International Foundations klassificerade medlemmar eller anställda är inte
berättigade till att utfärda rekommendationer till sökanden.)
3.En text av essä- typ på maximalt 500 ord där sökanden utförligt redogör för sina akademiska och
yrkesmässiga målsättningar, hur väsentligt sökandens studieplan hänför sig till den kommersiella branschen
samt hur Jane M Klausman -stipendiet skulle hjälpa sökanden att uppnå sitt mål. ( Essä´er som överskrider
ordantalet 500 ord, behandlas inte. )
4.Ett närvarointyg samt intyg över att sökanden är inskiriven som studerande i den studieinrättning hon
meddelat som sin studieplats. Intyget bör utfärdas av en behörig tjänsteman. ( Blankett på ansökningen sid.
10 ) Ett intyg över studierätt är inte ett närvarointyg och det godkänns inte.
5.Avskrift på alla avlagda studier, eventuellt på olika studieinrättningar avlagda studier samt vitsord med
redogörelse över grunderna för betygsättning gällande varje enskild förteckning över prestationer. Obs.
Vitsord även för pågående studier bör anges för att ansökan kan behandlas.
6.Alla handlingar på annat språk än engelska bör översättas till engelska.
7.Alla ansökningshandlingar bör sändas till Zonta-klubben inom den tidpunkt som Zonta klubben fastställt.
Ifall den behöriga Zonta-klubbens kontaktuppgifter inte är tryckta på ansökningsblanketten så kan
sökanden söka upp närmaste Zonta-klubb genom att använda Zonta Internationals Club Locator,
http://www.zonta.org.
Sökanden kan sända sin ansökning endast via en klubb och dess distrikt.
8.Publikationer, artiklar, böcker eller CV anmodas inte och behandlas inte.
9.Ofullständiga eller av olika orsaker försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningar kan sändas via email eller per ordinarie post, helst dock via e-mail. Ansökningar som sänds via e-mail bör undertecknas och
sändas i PDF-form.

Hur går ansökningens behandling till?
Den föredragande klubbens vederbörande nämnd behandlar ansökningarna och utser klubbens
förslag vars ansökan vidarebefordras till ordföranden för Stipendienämnden i Distrikt 20 senast
den 9.5.2018. Stipendienämnden utser av dessa ansökningar en distriktets kandidat, vars ansökan
vidarebefordras till Zonta Internationals högkvarter. Zonta International Jane M Klausman Women

in Business Scholarship Committee utser bland dessa kandidater 6 personer som får emotta det
internationella stipendiet.
Vad kan stipendiemedlen användas till?
1. Stipendiet får användas till alla sådana utgifter, som stöder avläggningen av examen i
företagsekonomiska ämnen.
2. Stipendierna är skattefria för inhemska och utländska stipendiater, vilka studerar i USA.
Skattefriheten gäller i det fall att stipendiet brukas till studieavgifter, böcker, övriga
studiekostnader, material eller apparater som krävs i studieprogrammet. Källskatteförfarande kan
däremot eventuellt tillämpas ifall stipendiet används till att täcka levnadskostnader eller övriga
kostnader än de ovannämnda godtagbara kostnaderna.
3. Stipendiaten har inte rätt av uppskjuta stipendiet användning till en senare tidpunkt. Zonta
International behandlar en ny ansökan följande år men sökanden har ingen fördel av en tidigare
ansökan.
4. Stipendiaten har rätt att emotta bidrag och stipendier från andra givare under samma tid.
Tidtabell
OBS! Gäller ansökningar inom Zonta International Distrikt 20
Ansökningar bör sändas till Zonta-klubbarna inom den tid som klubbarna fastslagit.
Ansökning som gäller klubbens kandidat bör vidarebefordras till ordföranden för Stipendienämnden i
Distrikt 20 före den 9.5.2018.
Stipendienämnden vidarebefordrar ansökningen för distriketets kandidat till Governor för Distrikt 20 för att
vidarebefordras till huvudkvarteret för Zonta International före den 1.9.2018. Zonta International
publicerar namnen på stipendiaterna för år 2018 inom november.
Zonta International Stipendienämnden för Distrikt 20
Anja Kuosa, ordförande
Adress: Tukkikuja 2 E, 00760 HELSINKI
anja.kuosa@gmail.com
Suomennos ZI Piiri 20:n tarpeisiin soveltaen:
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Översättning från engelska till finska tillämpat för ZI distriktet 20:s behov
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Stipendienämnden för Zonta International Dsitrikt 20
Översättning från finska till svenska
Ann-Lis Henriksson-Santaharju, EM
6.2.2018

