Barnesgruppens stiftelses
Stipendieprogram
PROGRAMMET
The Barnes Group Foundation, Inc. har upprättat ett stipendieprogram avsett att stödja anställdas barn som vill fortsätta sina
studier på högskolan eller yrkesskola. Förnyelsebara stipendier erbjuds varje år för heltidsstudier vid en ackrediterad institution
som studenten väljer själv.
Detta stipendieprogram leds av Scholarship America®. Scholarship America är landets ledande utformare och administratör av
stipendier och skolavgiftsprogram för företag, stiftelser, föreningar och enskilda. Stipendium tilldelas utan hänsyn till ras, färg,
tro, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller nationalitet.
BEHÖRIGHET
Sökande måste vara barn* till aktiva¹ eller avlidna² anställda inom Barnes Group, Inc. Worldwide.
*Berättigade barn definieras som personer högst 30 år gamla
¹Aktiva anställda måste ha varit anställda i företaget i sex månader från och med sista ansökningsdatum.
²Barn till en anställd som dog medan han/hon arbetade på företaget kan också ansöka förutsatt att den anställde hade
varit anställd i företaget i minst fem år vid tidpunkten för dödsfallet och att barnet ansöker om ett stipendium inom fem
år efter den anställde avled.
Ansökanden måste vara studerande som är antagna eller planerar att studera på heltid vid en ackrediterad tvåårig eller fyraårig
högskola, universitet, yrkesteknisk skola eller forskningsutbildning.
STIPENDIER
Stipendier för studier på båda grundnivå och avancerad nivå kommer att utdelas.
Om den studerande blir utsedd kommer han/hon att få ett stipendium på motsvarande 3 000 till 10 000 amerikanska dollar.
Ett stipendium för studier på grundnivå kan förnyas för upp till ytterligare tre år eller tills den studerande avlagt kandidatexamen
eller motsvarande beroende på vilket som infaller först. Ett stipendium för studier på avancerad nivå kan förnyas en gång eller
tills masterexamen avlagts beroende på vilket som infaller först. Stipendiet kan endast förlängas om den studerande kan
upprätthålla ett betygsgenomsnitt på minst 2,5 av 4,0 vid heltidsstudier och att programmet finns kvar vid Barnes Group
Foundation, Inc.
Stipendierna gäller både studier på grudnnivå och på avancerad nivå.
Internationella studerande uppmuntras att ansöka. Stipendier kan användas till utbildningsrelaterade utgifter (studieavgifter,
böcker, utrustning, kost, logi och transport).
Scholarship America väljer ut tre till fem (3-5) mottagare som har ett snittbetyg på 2,5 – 3,0 såvida det finns kvalifierade
ansökanden.
ANSÖKNING
Studerande som är intresserade måste fylla i den webbaserade ansökan på engelska och överföra en avskrift av det aktuella
betyget till Scholarship America senast den första mars. En rapport om betygen godkänns ej. Transkriptioner via internet måste
vara försedda med studentens namn, skola, betyg och antal timmar som studenten var närvarande för varje kurs och vilken
termin kursen genomgicks.

På grund av skillnader i skolsystem måste studerande från länder utanför USA och Kanada tillhandahålla följande material.
•
•

Engelsk översättning av alla handlingar som inte är på engelska
Tydliga fotokopior av följande utbildningshandlingar från de senaste fyra åren:
1. Avskrift av betygen (akademiska meriter)
2. Kopia av avgångsbetyg från gymnasiet eller motsvarande och
3. Provresultat.

De ansökande är skyldiga att sammanställa och lämna in all obligatorisk information. Anvisningar för hur man fyller i
avsnittet om ekonomisk information i ansökningsformulären bifogas. Ansökningar utvärderas i enlighet med den
information som skickats in; besvara därför frågorna så utförligt som möjligt. Ofullständiga ansökningar kommer inte att
beaktas. All information som mottages är konfidentiell och endast Scholarship America har tillgång till informationen.
URVAL AV STIPENDIATER
Stipendiater väljs ut med hänsyn till deras akademiska resultat, bevis på ledarskap och deltagande i skol och samhällsaktiviteter
utmärkelser, arbetserfarenhet, beskrivning av mål och aspirationer, ovanliga personliga familjesituationer, och en extern
utvärdering. När stipendiaterna har utsetts kommer den ekonomiska informationen att avgöra hur stort varje stipendium blir.
Stipendiater som inte har ett stort ekonomiskt behov eller vars föräldrar väljer att inte yppa den begärda ekonomiska
informationen kommer endast i fråga för det lägsta stipendiet.
Scholarship America utser de som får ta emot stipendium. På intet sätt ska tjänstemän eller anställda hos The Barnes Group
Foundation, Inc. påverka beslutet av urvalet. Alla ansökande ger sitt medgivande till att godkänna det slutgiltiga beslutet.
Stipendiaterna meddelas senast den 31 maj. En ansökan innebär inte automatiskt att man får stipendium. Studerande kan
ansöka till programmet varje år som de är behöriga att göra så.
UTBETALNING AV STIPENDIER
Scholarship America administrerar utbetalningen av stipendier för The Barnes Group Foundation, Inc.s räkning. Utbetalningarna
görs i två lika stora delar den 1 augusti och den 15 december. Checkar skickas till mottagarens hemadress med post och ställs ut
på skolan å studentens vägnar. Leverans kan ta upp till 10 dagar. Internationella studerande erhåller stipendieutbetalning via
elektronisk överföring. Stipendier betalas ut i amerikanska dollar.
PLIKTER
Mottagare har inga förpliktelser mot The Barnes Group Foundation, Inc. De är dock skyldiga att informera Scholarship America
vid ändring av adress, skolgång, eller annan relevant information och att skicka en komplett transkription på begäran.
GRANSKNING
The Barnes Group Foundation, Inc. förbehåller sig rätten att granska villkoren och rutinerna i detta stipendieprogram och göra
ändringar när som helst och även avsluta programmet.
YTTERLIGARE INFORMATION
Frågor i relation till stipendieprogrammet ska skickas till:
epost: barnes@scholarshipamerica.org
Telefon: +1 (507) 931-1682
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