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Sammanfattning

Axel Adler Scholarship utdelas för studier vid program på grund- och
avancerad nivå, där undervisningsspråket är engelska. Stipendiet täcker
studieavgiften för det aktuella utbildningsprogrammet. Stipendium beviljas i
första hand på grundval av den sökandes studiemeriter. Stipendier finansieras
av årliga stipendiemedel från Universitet- och högskolerådet, UHR, samt från
de Adlerbertska Stipendie- och Premiestiftelserna.
Denna handläggningsordning ersätter tidigare: Handläggningsordning för
University of Gothenburg Study Scholarship (dnr V 2016/125) samt
Handläggningsordning vid Göteborgs universitet för stipendier från
Adlerbertska stipendiefonderna till studieavgiftsskyldiga studenter (dnr V
2016/107) som därmed upphör att gälla.

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR AXEL ADLER
SCHOLARSHIP
Axel Adler Scholarship utdelas för studier vid program på grund- och avancerad nivå, där
undervisningsspråket är engelska. Stipendiet täcker studieavgiften för det aktuella utbildningsprogrammet.
Stipendierna riktas till studenter som enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift
vid universitet och högskolor är skyldiga att betala studieavgift. Stipendium beviljas i första hand på
grundval av den sökandes studiemeriter samt personligt brev. Samtliga studier måste bedrivas vid Göteborgs
universitet, med utrymme för två utbytesterminer. Stipendier finansieras av årliga stipendiemedel från
Universitet- och högskolerådet, UHR, samt från de Adlerbertska Stipendie- och Premiestiftelserna.
Fördelning av medel från UHR sker när UHR beslutat om en årlig utbetalning. Fördelning av medel från
Adlerbertska Stipendie- och Premiestiftelsen inom Göteborgs universitet kan ske när Adlerbertska Stipendieoch Premiestiftelsen meddelar hur stor utdelning Göteborgs universitet får för innevarande år.
I ett samråd mellan International Centre och Stipendienämnden, som även delar ut Adlerbertska Stipendierna
från de Adlerbertska Stipendie- och Premiestiftelserna, avgörs hur många avgiftstäckande stipendier som kan
delas ut samt hur stor andel stipendiemedel som återstår för att dela ut de Adlerbertska Stipendierna, utifrån
gällande rektorsbeslut.

Ansökan
International Centre ansvarar för utlysning av avgiftstäckande stipendier. Stipendium utlyses i god tid innan
respektive stipendieansökningsomgång öppnar på Göteborgs universitets hemsida, med formaliakrav enligt
instruktion. De program som är aktuella för stipendiet ska utlysas i antagningsomgång MASTERHT.
Stipendieansökan kan endast göras av förstahandsanmälda till program. För sent inkomna eller ofullständiga
stipendieansökningar behandlas inte.

Handläggning
International Centre ansvarar för handläggning och beslut om avgiftstäckande stipendier. Om ett program
saknar antagna studenter tillåts detta stipendium delas ut till ett annat program inom samma fakultet.
International Centre samlar in, behörighetsgranskar och delar upp stipendieansökningarna per institution.
International Centre meddelar institutionen stipendiesökande per program. Institutionerna rangordnar
stipendiater inom respektive program och meddelar International Centre den inbördes rangordningen. Om en
institution inte anser sig vara rätt instans för att nominera stipendiater kan institutionen uppdra till
International Centre, som ansvarar för handläggning, att utföra rangordning.

Stipendiernas utformning
Stipendier med bidrag för levnadsomkostnader delas inte ut, stipendiet täcker studieavgiften för det aktuella
utbildningsprogrammet. Stipendier kan ges för samtliga programmets terminer, för avancerad nivå maximalt
fyra terminer, för grundnivå, maximalt sex terminer.
Axel Adler Scholarship kan även ges som ett ett-årigt stipendium till andra-års studenter på två-årigt
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mastersprogram eller som ett- eller två-årigt stipendium till de som studerar på tre-årigt bachelorprogram.

Beslut om stipendium
För att kunna erhålla stipendiet måste den sökande vara antagen till ett program vid Göteborgs universitet i
antagningsomgången för program på grund- och avancerad nivå. International Office skickar först ut ett
erbjudande om stipendium baserat på institutionens rangordning. Stipendieerbjudande lämnas i anslutning
till antagningsbesked. Stipendiat måste tacka ja till erbjudandet. Reserver kan komma ifråga i det fall någon
stipendiat tackar nej. Stipendiat får inte ta emot heltäckande stipendium från Svenska Institutet eller andra
stipendier som täcker studieavgift. När villkoren ovan uppfyllts skickas ett stipendiebeslut till den sökande.
International Centre beslutar om att dela ut Axel Adler Scholarship. Beslut att tilldela en sökande stipendium
kan inte överklagas.

Förutsättning för fortsatt stipendium
Förutsättningen för att erhålla stipendium nästkommande termin är att studenten uppvisar godkända
studieresultat för aktuell studieperiod. Studieresultat kontrolleras av International Centre. Det åligger
studenten att skriftligen informera universitetet om studenten ej längre anser sig vara avgiftsskyldig. I dessa
fall dras resterande del av stipendiet in. International Centre kan besluta om att dra in stipendium för student
som avbryter sin utbildning.
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