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Föreskrifter om strategisk hantering av stipendier för 
avgiftsbetalande studenter 2014-2016 

 

Bakgrund 
Stipendier är ett viktigt strategiskt verktyg i rekryteringen av betalande studenter. 
Stipendierna är avsedda att bekosta studieavgifterna, om inte andra ändamål 
specifikt anges av donator.  
 
Universitetet har en egen fond – Lund University Global Scholarship Programme – 
som består av donationer, stipendiemedel som avsatts genom påslag på 
studieavgifterna, samt statliga stipendiemedel som förmedlas via Universitets och 
Högskolerådet. 
 
Universitetet får också ta del av flera stipendieprogram finansierade av staten som 
förmedlas via Svenska institutet, inriktade på vissa geografiska regioner.  
 
Uppföljning av hanteringen av stipendier för avgiftsbetalande studenter för läsåret 
2012-2013 har skett. Uppföljning av hanteringen framöver kommer att ske 
kontinuerligt. 
 
Nedanstående beslut gäller för: 

• fördelning av stipendier inom universitetet, 
• tilldelning av stipendier till avgiftsbetalande studenter 

Beslut 
Universitet beslutar att följande föreskrifter gäller för fördelning av stipendier för 
avgiftsbetalande studenter inom organisationen: 
 

• Administration av stipendier ska hanteras på universitetsnivå, via ett 
gemensamt konto. Möjlighet ska finnas att öronmärka medel.  

• Fördelning av medel för stipendier per fakultet görs baserat på antalet 
studieavgiftsfinansierade studenter föregående år (antal HÅS ekvivalenter).   

• Den generella del av avgifterna som avsätts för stipendier går in i Lund 
University Global Scholarship Programme.  

• Alla fakulteter med uppdrag av studieavgiftsfinansierade studenter 
garanteras en summa om minst 200 000 kronor per år.  
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• Det ska vara möjligt att reservera 25% av tilldelningen av de statliga 
stipendiemedlen för särskilda universitetsgemensamma strategiska 
satsningar och strategiska omfördelningar.  

• Beslut om fördelning av stipendiemedel, inklusive för 
universitetsgemensamma strategiska satsningar, fattas av rektor eller av 
rektor utsedd vice-rektor.  

•  Både hel- och delstipendier kan fördelas (delstipendier i storleksintervallet 
motsvarande 15, 30, 45 och 60 HP heltidsstudier).  

 
 
Universitetet beslutar att följande föreskrifter gäller för tilldelning av stipendier till 
avgiftsbetalande studenter: 
 

• Akademiska meriter ska gälla vid urval för stipendier. Inkomstprövning ska 
inte göras. 

• Stipendium kan ges till avgiftsbetalande studenter som läser heltidsstudier 
om minst 30 HP. Stipendium kan inte kombineras med SI-stipendium.  

• Förhandsbesked är ett viktigt strategiskt verktyg på den globala 
utbildningsmarknaden. Möjlighet att löpande tilldela stipendier i samband 
med förhandsbesked om antagning ska finnas.  

• Inför tilldelning av medel som inte fördelats löpande, ska varje fakultet göra 
en gemensam rangordning och nominering av de meriterade studenter som 
har sökt stipendier. Tidsplan för processen fastställs av 
universitetsgemensam stipendiehandläggare. I nomineringen ska anges 
önskad fördelning av hel- och delstipendier. Reservlista bifogas 
nomineringslistan. 

• Beredning av tilldelningsbeslut och handläggning av stipendie- och 
reserverbjudanden sköts av universitetsgemensam stipendiehandläggare. 

• När student tackar nej till stipendieerbjudande erbjuds stipendiet i 
turordning till student på den aktuella fakultetens reservlista. I de fall 
reservlistan är uttömd fördelas stipendiet bland de högst rankade reserver 
som återstår på övriga fakulteters reservlistor, undantaget öronmärkta medel 
som sparas inom fakulteten till nästföljande år. Höjning av stipendium kan 
erbjudas i mån av tillgång på medel. 

• Ingen reserv ska erbjudas ett stipendium som är högre än tidigare tilldelat 
stipendium på fakulteten i fråga, förutsatt att inte särskilda skäl föreligger.  

• Beslut om stipendium ges för ett läsår i taget. Förlängning ges efter 
uppföljning av stipendiatens studieresultat. 

• Beslut om tilldelning av stipendier fattas av rektor, eller av rektor utsedd 
vice-rektor. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad, efter föredragning av 
stipendiehandläggare Daniel Gunnarsson. I handläggningen av ärendet har 
biträdande sektionschef Externa Relationer, Richard Stenelo deltagit. 
 
 
 
 
Per Eriksson 
    

Daniel Gunnarsson 
(Externa Relationer) 
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