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Stipendier ur ”Bergsstiftelserna” för studerande på grund- och 
avancerad nivå vid civilingenjörsutbildningen i materialteknik och i 
materialdesign vid KTH 

Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2019 

Stipendierna är avsedda för studerande vid civilingenjörsutbildningen i materialteknik och i 
materialdesign. Stipendiebeloppen varierade föregående år mellan 5 000 kr och 35 000 kr. 

Läs anvisningarna noga! Endast komplett ifyllda ansökningar kommer att behandlas: 

 Instruktion till hur kontonummer anges (pdf 74 kB)  

(om det finns ett enda felaktigt kontonummer, t ex fel clearingnummer, kommer hela 

betalningsfilen att stoppas när banken ska betala ut stipendierna och detta försenar så 

klart utbetalningen till alla stipendiater)  

 Klicka här för att få fram ditt medelbetyg samt antal högskolepoäng  

(det är detta medelbetyg och antal poäng som kommer att användas vid 

handläggningen av ansökan, undantag görs bara för insänt korrekt intyg, undvik att 

sända in utskrifter från KTH:s Ladok eftersom dessa uppgifter hämtas med automatik) 

 Information om hur medelbetyget i KTH:s Ladok räknas ut  

(vänligen läs detta för att få svar på hur medelbetyget räknas ut, om svaret finns på 

denna sida kommer vi att hänvisa alla frågor till sidan) 

 Vanliga frågor 

(här finns svar på de av de vanliga frågorna, om svaret finns på denna sida kommer vi 

att hänvisa alla frågor till sidan) 

Upplysningar: Börja med att läsa utlysningstexten och informationen på länkarna ovan noga. Om 
svaret på din fråga inte finns där går det bra att sända e-post till stipendier@kth.se. Var tydlig med 
vilket stipendium som du söker (det finns drygt 100 olika stiftelser på KTH). Formulera din fråga 
tydligt så att det går att förstå vad du vill ha svar på. 

Nytt för i år är att det finns flera ansökningsblanketter. Om du t ex vill söka från allmänna 

studerandestipendierna, Wahlbäck samt från Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken stipendiefond så 

fyller du i tre olika ansökningsformulär. 

I ”Bergsstiftelserna” ingår stiftelserna: V. Eggertz's stipendiestiftelse, Stiftelsen P Erikssons 

stipendiefond, Huldts stiftelse, Kruhs Stiftelse, Bergsingenjören Tore Nelsons minnesstiftelse, 

Stiftelsen Professor Odelstiernas stipendiefond, Sahlins Stiftelse och Överståthållare Gustaf Tamms 

stipendiestiftelse. 

 Eggertz kan delas ut till studerande i 5:e året 

 P Eriksson kan delas ut till svensk studerande i 4:e eller 5:e året 

 Huldt kan delas ut till studerande i 4:e året 

 Kruhs har inget krav på årskurs 

 Nelson kan delas ut till studerande yngling  

file://///files.ug.kth.se/preview/polopoly_fs/1.625651!/Instruktion%20till%20hur%20kontonummer%20anges%20i%20ans%25C3%25B6kningssystem%202016.pdf
https://app.kth.se/meritvardesberakning/student?code=Allmstud
https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/medelbetyg-1.68811
mailto:stipendier@kth.se
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 Odelstierna har inget krav på årskurs  

 Sahlin kan delas ut till studerande i 3:e eller 4:e året 

 Tamm kan delas ut till svensk studerande i 3:e, 4:e eller 5:e året 

Övrigt: Är du född eller härstammar från Nora eller Torsåkers bergslag? I så fall ger det företräde till 
Stiftelsen P Erikssons stipendiefond. 

Villkor som ska vara uppfyllda vid ansökan om stipendium: 

Aktivitet och uppnådda poäng: Du ska ha varit registrerad som aktiv studerande (inte examen, 
inte studieuppehåll) under hela läsåret 2017/18. Du ska även senast den 13 september 2018 ha uppnått 
ett poängantal på slutgodkända kurser som motsvarar samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1 och 2 
vid utbildningen.  

Om du har en kurs som pågår över flera läsår och detta gör att du har färre än 120 hp: skriv en kort 
förklaring och bifoga den som Intyg. Ange kurskod och namn (ex. CBIOT: BB170 Ingenjören i fokus ger 
1,5 hp år 1, 3 hp år 2 och 1,5 hp år 3). Det är endast i dessa fall som hänsyn kommer att tas till delpoäng.  

Maximal inkomst: Sammanlagd beskattningsbar inkomst (summan av inkomst av tjänst, av 
näringsverksamhet och av kapital före skatt) för inkomståret 2017 enligt 2018 års slutliga taxering får 
inte överstiga 180 200 kronor. 

Betyg: Lägsta medelbetyg för att erhålla stipendium var föregående år 3,96. 

Upplysningar: Börja med att läsa utlysningstexten och informationen på länkarna noga. Om svaret 
på din fråga inte finns där går det bra att sända e-post till stipendier@kth.se. Var tydlig med vilket 
stipendium som du söker (det finns drygt 100 olika stiftelser på KTH). Formulera din fråga tydligt så 
att det går att förstå vad du vill ha svar på. 

Observera: Samtliga sökande får besked om resultatet via e-post. Besked sänds ut före midsommar. 
Ber dig notera detta då vi inte har möjlighet att svara på en mängd e-post och telefonsamtal om detta 
under våren men vi lovar att sända ut beslutet så fort som möjligt. Du som tilldelas ett stipendium 
kommer att få det stipendium som ger dig högst belopp. 

Länk till ansökan finns på https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/utlysning-

studerandestiftelserna-1.29007  
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