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Utlysning av stipendium till sökande med särskilda personliga skäl 
på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörs- och högskole-
ingenjörsstuderande samt studerande vid kandidatprogram vid KTH  

Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2020 

Stipendierna är avsedda för civilingenjörs- och högskoleingenjörsstuderande samt studerande vid 

kandidatprogram vid KTH (dock inte för studerande arkitektur där särskilda stiftelser finns).  

Läs alla anvisningar 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. 

Notera 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. 

Största delen av avkastningen från de allmänna stiftelserna delas ut som stipendier efter medelbetyg. 

Detta grundar sig på donationsstiftelsernas föreskrifter, som oftast föreskriver att stipendierna ska 

tilldelas ”flitiga”, ”begåvade” eller ”förtjänta” elever. En del stiftelser föreskriver också att stipendierna 

ska tilldelas ”behövande” elever.  

Stipendierådet har beslutat att högst 20 % av den tillgängliga avkastningen kan delas ut som stipendier 

till sökande som kan motivera behovet av medel med särskilda personliga skäl.  

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.625651.1550154807!/Instruktion%20till%20hur%20kontonummer%20anges%20i%20ans%C3%B6kningssystem%202016.pdf
https://app.kth.se/meritvardesberakning/student?code=Allmstud
https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/medelbetyg-1.68811
https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/vanliga-fragor-1.333404
mailto:stipendier@kth.se


     

     

 

 

 

 2 (2) 
 

Vill du ansöka om medel på grund av starka personliga skäl så bifogar du ett skrivet dokument till 

ansökningshandlingen, där motivering framgår varför just du har särskilda personliga behov. 

Stipendier utgår inte för utbytesstudier etc. 

Stipendiebeloppen varierade föregående år mellan 10 000 kr och 20 000 kr.  

Villkor som ska vara uppfyllda vid ansökan om stipendium: 

Aktivitet och uppnådda poäng: Du ska har varit registrerad som aktiv studerande (inte examen, 
inte studieuppehåll) under hela läsåret 2018/19. Du ska även senast den 13 september 2019 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. 

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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