FAQ Adlerbertska stipendier
När kan man söka stipendierna?
Fr o m 13 augusti 2020 är ansökningssystemet öppet för ansökan.
Vilket datum är sista ansökningsdag?
15 september 2020.
Varför finns inte Adlerbertska stipendier i ansökningssystemet när jag loggar in?
I ansökningssystemet finns ansökningsformuläret endast tillgängligt under den aktuella
ansökningsperioden för stipendiet. Ansökningsperioden för Adlerbertska stipendiet är 13
augusti – 15 september 2020.
Om oturen är framme och jag missar att ansöka i tid, kan jag då få en chans till?
Nej, inga ansökningar tas emot efter sista ansökningsdag.
När kommer besked om man fått stipendiet?
Beslut meddelas med e-post ca en vecka efter Stipendienämndens höstsammanträde i oktober
2020. Alla sökande får besked.
När kommer stipendiepengarna utbetalas?
De planeras att betalas ut i november.
Jag kommer påbörja mina studier på grundnivå/avancerad nivå till hösten 2020, kan
jag söka?
Nej, för att kunna söka krävs att man studerat under minst två terminer vid Göteborgs
universitet.
Finns det något krav på antal uppnådda högskolepoäng för att kunna söka på
grundnivå/avancerad nivå?
Ja, du måste vid ansökningstillfället ha tagit minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs
universitet.
Kan forskarstuderande söka stipendierna?
Ja, om man är antagen till forskarutbildning vid Göteborgs universitet vid
ansökningstillfället.
Om jag har tagit min doktorsexamen kan jag då söka stipendierna?
Nej.
Kan studerande vid andra universitet/högskolor söka stipendierna?
Nej, endast studerande vid Göteborgs universitet kan söka.
Vilka resor kan man söka stipendium för?
Resor som är relevanta för studierna vid Göteborgs universitet. Exempel på resa som kan
beviljas medel är konferens, doktorandkurs, sommarskola, studieresa, fältstudie,
utlandstermin, utlandspraktik, uppsatsarbete, examensarbete eller projektarbete.

Kan jag söka för resa/resor som företas när som helst?
Nej, vid ansökningstillfället 2020 kan endast sökas för resor som företas under perioden 1
januari 2020 fram till och med 2022-06-30.
Jag har gjort en resa vårterminen 2020 men kommer inte fortsätta studera under
stipendieåret, läsåret 2020/21, kan jag söka?
Nej, man måste vara fortsatt studerande vid Göteborgs universitet det läsår som stipendiet
utdelas.
Kan jag söka för resor i Sverige?
Ja, i första hand prioriteras resor utomlands, därefter reson inom Sverige.
Vad menas med bostadsstipendium?
Adlerbertska stipendier består av fyra stiftelser, varav två är bostadsstiftelser och ur dessa
stiftelser skall stipendier utdelas för täckande av boendekostnad. Det kan antingen vara
boendekostnad under aktuell resa eller hyreskostnad under studietiden i Göteborg. Prioritet
ges för boendekostnad under resa.
Kan jag som forskarstuderande söka bostadsstipendium?
Nej, bostadsstipendierna går endast till studerande på grundnivå/avancerad nivå.
Hur anger jag i ansökan att jag söker bostadsstipendium?
Söker du för resa och fyller i Boendekostnad under resan i fliken Resa kommer du
automatiskt i fråga även för bostadsstipendium.
Har du ingen aktuell resa kan du söka bostadsstipendium för hyreskostnad här hemma och
fyller då i Hyreskostnad per månad i fliken Kategori.
Om jag varken har någon resa eller hyreskostnad att söka medel för, kan jag söka för
något annat?
Ja, om det finns medel kvar efter att stipendier för resa och boende utdelats kan
studiestipendier utdelas. Alla ansökningar behandlas som ansökan för Studiestipendium.
Vilka är de aktuella stipendiebeloppen?
För forskarstuderande är beloppet 20 000 kr.
För studerande på grundnivå/avancerad nivå är beloppet 15 000 kr.
Är det olika stipendiebelopp beroende på om man söker för resa, boendekostnad eller
studier?
Nej, de aktuelle stipendiebeloppen gäller oavsett vilket ändamål stipendiet delas ut för.
Kan jag tilldelas både resestipendium, bostadsstipendium och studiestipendium i en
ansökningsomgång?
Nej, du kan bara få ett stipendium i en ansökningsomgång.
Finns det någon gräns för hur många Adlerbertska stipendier jag kan få under
studietiden?
Ja, du kan få två stipendier som studerande på grundnivå/avancerad nivå och ett stipendium
på forskarutbildningsnivå. Adlerbertska stipendier beviljade före 2016 medräknas inte.

Hur vet jag hur många stipendier jag fått?
I ansökningssystemet kan du se hur många stipendier du fått. I systemet finns alla beviljade
Adlerbertska stipendier fr o m 2016. http://ansokan.3ddata.se/start.3d?r=23474791
Vad gäller om jag återbetalar ett beviljat stipendium?
Då frånräknas stipendiet och du har möjlighet att söka på nytt.
Om jag fått ett resestipendium och istället vill göra en annan resa, går det?
Ja, ett resestipendium kan användas till en annan för studierna relevant resa. Du behöver inte
ansöka om att få göra en annan resa utan markerar att resan är omdisponerad när du
redovisar. Kostnaderna för resan kan antingen redovisas direkt i ansökningssystemet med
BankID eller på den pappersblankett som finns att ladda ned här:
https://www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/adlerbertska-stipendier
Måste stipendium för boendekostnad och studier också redovisas?
Nej.
Vad händer med stipendiet om jag avbryter/avslutar mina studier?
Du har rätt att behålla stipendiet om du studerar minst halvfart under stipendieåret, läsåret
2020/21. I annat fall ska stipendiet återbetalas.
Hur återbetalar jag?
Kontakta stipendiehandläggarna, stipendier@gu.se
Om jag bytt eller fyllt i ett felaktigt bankkonto, kan jag rätta det själv i
ansökningssystemet?
Nej, behöver kontouppgiften ändras måste du kontakta stipendiehandläggarna,
stipendier@gu.se
Jag har nytt efternamn/förnamn, kan jag ändra själv i ansökningssystemet?
Ja.
Jag har ny e-postadress, kan jag ändra själv i ansökningssystemet?
Nej, måste du kontakta stipendiehandläggarna, stipendier@gu.se

