PER OG LISE AARSLEFFS FOND
ANSØGNINGSSKEMA:
STUDIEREJSELEGATER TIL BYGNINGSINGENIØRSTUDERENDE VED
DANSKE LÆREANSTALTER
Der uddeles studierejselegater til bygningsingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i
udlandet.
De nærmere betingelser er angivet efter ansøgningsskemaet.
Frist for indsendelse af ansøgninger til udsendelse i efterårssemestret er 1. juni. Frist for
ansøgninger til udsendelse i forårssemestret er 1. december. Ansøgninger vedrørende
efterårssemestret behandles i juni måned, ansøgninger til forårssemestret behandles i december
måned. Ansøgninger, der kommer efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.
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STUDIEREJSELEGATER TIL BYGNINGSINGENIØRSTUDERENDE VED
DANSKE LÆREANSTALTER
Baggrund
Per og Lise Aarsleffs Fond har som hovedformål at sikre den fortsatte beståen og videreudvikling af
Aarsleff-koncernen
Fonden kan udover hovedformålet yde støtte til almenvelgørende eller almennyttige formål,
herunder idéudvikling, uddannelse og forskning på tekniske områder.
Fonden har med ovennævnte baggrund besluttet at afsætte et beløb til at støtte
bygningsingeniørstuderende på danske læreanstalter i at hente viden og kompetencer i udlandet.
Fonden ønsker især at støtte:



Praktikophold i udlandet for diplomingeniørstuderende indenfor bygningsområdet eller
indenfor områder, der i øvrigt har relevans for danske entreprenørvirksomheder
Studieophold på udenlandske samarbejdsuniversiteter for diplom- og
civilingeniørstuderende indenfor bygningsområdet eller indenfor områder, der i øvrigt har
relevans for danske entreprenørvirksomheder

Ansøgere
Legaterne uddeles til ovennævnte bygningsingeniørstuderende på danske læreanstalters
diplomingeniøruddannelser indenfor Bygning og Bygningsdesign med en varighed på 3½ år samt til
civilingeniørstuderende på kandidatdelen inden for byggeri med en varighed 2 år.
Der lægges vægt på personlig lyst og mod til at træde ud af vanlige omgivelser for at opnå indsigt i
andre ingeniørkulturer. I det hele taget lægges vægt på at ansøgeren har energi og indstilling til at
åbne sig op for en personlig udvikling i et internationalt miljø.
Anvendelse af legat
Legatet kan anvendes til udgifter i forbindelse med praktik- eller udvekslingsophold i udlandet. Der
gives ikke støtte til deltagelse alene i konferencer og messer.
Legatmodtageren skal anvende støtten til praktikophold eller studieophold med henblik på at opnå
viden indenfor et eller flere tekniske fagområder samt at få indsigt og praktisk erfaring fra en
virksomhed eller fra et studieophold på et universitet.

Nærmere krav
Legatmodtageren skal efter nærmere aftale afslutte forløbet med at dele sin indhøstede viden med
Aarsleff-koncernens fagspecialister ved gennemførelse af et seminar, workshop, praktikophold eller
lignende og samtidig stå til rådighed for eventuelle interviews og omtale i relevante medier.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning af udgifter i
forbindelse med et praktik- eller studieophold i udlandet.

Indsendelse af ansøgninger
Indsendelse af ansøgninger eller spørgsmål mailes til Fondens kontaktperson; Seniorkonsulent John
Szygenda på mail jsz@aarsleff.com.

