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AGRONOMFONDEN 

 

 

 
Alle punkter på ansøgningsskemaet skal udfyldes. 

 

Oplysninger om ansøger: 
 

Navn.................................................................. Tlf   .................................... 

 
Privatadresse  ........................................................ Cpr.nr................................ 

 

Postnr. + By........................................................ Medlemsnr. ......................... 
 

Hvortil søges legat: 

. .. Videreuddannelse ved højere læreanstalt i udland 

. .. Ophold ved forskningsinstitut 

. .. Deltagelse i konference/kongres/seminar 

. .. Faglig studierejse 

E-mail:   

. .. Indsamling af materiale til speciale i forbindelse med overbygningsuddannelsen 

. .. Andet .................................................  ................................................ 

 

Rejseplan: 
 

Udførlig faglig rejseplan skal vedlægges ansøgningen. 

Afrejsedato    ...................................... Hjemkomstdato .................................... 

Besøgsland    ...................................... 

 

Budget for studierejse/studieophold Finansieringsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet budget   Samlet finansiering    

 

 

Ansøgt beløb i alt:   

(i danske kroner) 

Rejse til/fra besøgslande 

 
......................... 

(i danske kroner) 

Betaling fra arbejdsgiver ..................... 

Studierejse (transport) ......................... Bevilling fra forskningsråd ..................... 

Fortæring ......................... Løn/stipendier/SU under rejse/ophold .................... 

Overnatning ......................... Modtagne tilsagn fra fonde og legater .................... 

Gebyrer og studieudgifter ......................... Modtagne tilsagn fra private sponsorer.................... 

Materialer ................................. Egenbetaling ………………... 

Øvrige udgifter .........................  
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Kort beskrivelse af formål og motivation for studierejsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgers uddannelse: 
 

Kopi af studieblad vedlægges, hvis ansøger er studerende. 

 
 

stud.agro. optaget på overbygningsuddannelsen 20 ..... 

bachelor dimitteret ......... 

cand.agro. dimitteret ......... 

ph.d./dr./agro. 

anden uddannelse ......................................................... 

 

 
Ansøgers beskæftigelse: 

uden erhvervsmæssig beskæftigelse 

studerende 

ansat som:      ................................................... 

ved:    .................................................... 

 

 
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen 

 

 

 

 

 

 

 
Underskrift: 

Dato: ....................... Underskrift: ............................................................. 

 

Indsendes inden afrejse til: 

JA 

Peter Bangs Vej 30 

2000 Frederiksberg 

 

Eller pr. mail til: post@ja.dk 
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