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STIPENDIENÄMNDEN VID  
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

Regler för Adlerbertska stipendier vid Göteborgs 

universitet   

 

 

Ansökan till lediga Adlerbertska stipendier kungörs av Stipendienämnden vid Göteborgs universitet en 

gång per läsår, med prioritet för finansiering av resor utomlands.  

 

Stipendier utdelas med ett belopp av för närvarande 15 000 kronor per stipendium till sökande på 

grund-/avancerad nivå och med ett belopp av  

20 000 kronor till sökande på forskarutbildningsnivå. 

 

En enskild student kan erhålla högst två stipendier under grund- och avancerad nivå samt två på 

forskarnivå, alltså maximalt fyra stycken Adlerbertska stipendier under studietiden vid Göteborgs 

universitet.  

 

 

Behörighet 

Behörig att söka Adlerbertska stipendier på grund-/avancerad nivå är: 

 

• student på grundnivå/avancerad nivå som vid ansökningstidens utgång bedrivit studier (hel- 

eller halvfart) under två terminer  

• förvärvat minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs universitet. 

• har en registrering på 30 högskolepoäng under stipendieåret. 

• kategorin student på grundnivå räknas sökande som under stipendieåret kommer att studera på 

grundnivå 

• kategorin student på avancerad nivå räknas sökande som under stipendieåret kommer att 

studera på avancerad nivå 

 

Behörig att söka Adlerbertska stipendier på forskarutbildningsnivå är: 

 

• studerande som vid ansökningstillfället är registrerad som forskarstuderande vid Göteborgs 

universitet 

•  är aktivt studerande vid Göteborgs universitet under stipendieåret 
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Fördelning av stipendiemedel 
Stipendiemedlen utdelas från fyra olika stiftelser: 

 

Adlerbertska Stipendiestiftelsen 
Tillgängliga stipendiemedel för Stipendienämnden vid Göteborgs universitet ur Adlerbertska 

Stipendiestiftelsen, fördelas till: 

- studerande på forskarutbildningar för finansiering av resor inom studierna, med prioritet för resor 

utomlands därefter inhemska resor 

- grund- och avancerad nivå till studerande som inte omfattas av Adlerbertska Premiestiftelsen med 

prioritet för finansiering av resor utomlands inom studierna därefter inhemska resor 

 

Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen 
Tillgängliga stipendiemedel för Stipendienämnden vid Göteborgs universitet ur Adlerbertska 

Studentbostadsstiftelsen, fördelas till studerande på grund- och avancerad nivå som inte omfattas av 

Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen för boendekostnad med prioritet vid resor utomlands inom 

studierna, sedan inhemska resor och därefter vid studieorten. 

 

Adlerbertska Premiestiftelsen 

Tillgängliga stipendiemedel för Stipendienämnden vid Göteborgs universitet ur Adlerbertska 

Premiestiftelsen, fördelas till berörda utbildningar (de linjer vid Göteborgs Universitet, som numera 

bedriver den undervisning, som tidigare bedrivits vid Socialhögskolan, Konstindustriskolan, Statens 

scenskola, Folkskoleseminariet och Göteborgs Förskoleseminarium) till studerande på grund- och 

avancerad nivå, med prioritet för finansiering av resor utomlands inom studierna, därefter inhemska 

resor.  

   
Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen 
Tillgängliga stipendiemedel för Stipendienämnden vid Göteborgs universitet ur Adlerbertska 

Elevbostadsstiftelsen, fördelas till berörda utbildningar (de linjer vid Göteborgs Universitet, som 

numera bedriver den undervisning, som tidigare bedrivits vid Socialhögskolan, Konstindustriskolan, 

Statens scenskola, Folkskoleseminariet och Göteborgs Förskoleseminarium) till studerande på grund- 

och avancerad nivå, för boendekostnad med prioritet vid resor utomlands inom studierna, sedan 

inhemska resor och därefter vid studieorten.    
 

 
Fördelning till forskarstuderande  
Tillgängliga stipendiemedel ur Adlerbertska Stipendiestiftelsen för Stipendienämndens utdelning, 

fördelas 30 % av medlen till forskarstuderande.  

Stipendiemedlen fördelas mellan fakulteterna i proportion till antal doktorander (minst 10 % aktivitet). 

 

Fördelning till studentande på grund- och avancerad nivå 
Tillgängliga stipendiemedel som kan utgå till studerande på grundnivå respektive avancerad nivå från 

samtliga stiftelser, fördelas procentuellt per fakultet baserat på antal helårsstudenter. 
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Fördelning mellan fördelningsgrupper 
Finns inte tillräckligt med behöriga sökande inom respektive fördelningsgrupp i en ansökningsomgång 

kan en större andel av medlen utdelas till de fördelningsgrupper som saknar stipendiemedel. 

 

Urval av stipendiater  

Vid utdelning av Adlerbertska stipendier skall stadgarna för respektive stiftelse följas.   

De sökande indelas i två grupper: forskarstuderande samt studerande på grund- och avancerad nivå  

Urval av stipendier till forskarstuderande 

• Obehöriga ansökningar sorteras ut.  

• Ansökningarna fördelas på respektive fakultetstillhörighet 

• Inom resp. fakultet rangordnas de sökandes ansökningar efter fullgjord del av hel 

doktorsexamen (anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 

50% och en doktorsexamen, 240 hp som 100%).  

• Ju högre rangordning desto större chans till stipendium.  

• Resor utomlands prioriteras framför resor inom Sverige.  

• Vid lika placering avgör lotten. 

 

Urval av stipendier till studenter på grund nivå respektive avancerad nivå 
• Obehöriga ansökningar sorteras ut.  

• Ansökningarna fördelas på respektive fakultetstillhörighet 

• Ansökningarna indelas efter utbildningsnivå, grundnivå respektive avancerad nivå. 

• Ansökningar för resor utomlands prioriteras och rangordnas efter högst antal uppnådda 

högskolepoäng vid Göteborgs universitet.  

• Därefter rangordnas ansökningar för inhemska resor efter högst antal uppnådda 

högskolepoäng vid Göteborgs universitet.  

• Ansökningar för boendekostnad vid studieorten och studiestipendium rangordnas efter antal 

uppnådda högskolepoäng vid Göteborgs universitet, inom respektive grupp. 

• Vid lika placering avgör lotten. 

 

Ansökan  

Ansökan om Adlerbertska stipendier görs via ett webbaserat ansökningssystem enligt instruktioner på 

hemsidan. Alla ansökningar räknas som ansökan om studiestipendium. Studiestipendium tilldelas för 

att man är studerande vid Göteborgs universitet. 

 
Ansökan om resestipendium  
Ansökan skall vara åtföljd av uppgift om resmål, tidpunkt och syfte med resan samt en 

kostnadsspecifikation. Resor till Göteborg inräknas ej i detta stipendieprogram. Resor som är under 5 

mil från Göteborg (räknas från Vasaparken) ingår ej i detta stipendieprogram. 
Ansökan om stipendium för resa kan omfatta högst två olika resor. Resan får inte ha påbörjats före 

januari ansökningsåret och skall ha företagits senast ett år efter stipendieåret. 

Forskarstuderande kan endast ansöka om stipendium för resa och ansökan skall vara godkänd av 

handledare/prefekt. 
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Ansökan om bostadsstipendium 
Endast student på grund- och avancerad nivå kan ansökan om bostadsstipendium. Ansökan om 

bostadsstipendium skall innehålla kostnadsspecifikation för boende vid resa.  

Vid ansökan om stipendium för bidrag till boendekostnad vid studieorten skall den hyreskostnad 

vilken den sökande betalar specificeras i ansökan.  

 

 

Redovisning av tilldelat stipendium för resa 

Stipendiat som erhållit stipendium för resa skall redovisa de kostnader som täckts av stipendiet i 

ansökningssystemet. Redovisning av resan skall vara inlämnad senast en månad efter hemkomsten 
eller utbetalningen.   

 

Omdisposition av stipendium för resa 

 

I de fall ett beviljat stipendium för resa inte kan utnyttjas för den angivna resan kan detta 

omdisponeras till en annan för studierna relevant resa. Ett stipendium kan endast omdisponeras en 

gång. Omdisponering görs genom att man vid redovisning av resan markerar att resan har ändrats 

sedan ansökningstillfället. 

Studerande på grund- och avancerad nivå kan ansöka om att få omdisponera hela stipendiet till 

studiestipendium. Ansökan sker genom mail till sekreteraren i Stipendienämnden vid Göteborgs 

universitet. Bedömning görs på individuell nivå. 

 

Resterande medel 

Finns medel kvar av stipendiebeloppet efter att resan/resorna förtagits kan en forskarstuderande 

ansöka om att få disponera resterande medel för ytterligare resa/resor. Ansökan görs på samma sätt 

som för omdisponering.  

Student på grund- och avancerad nivå kan efter att resan/resorna företagits disponera resterande medel 

till studiestipendium utan särskild ansökan.   

  

 

Återbetalning av stipendium  
 

Ej utnyttjat stipendiebelopp skall återbetalas. Kontakta sekreteraren i Stipendienämnden vid Göteborgs 

universitet för instruktioner. 


