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Utlysning - Prins Bertil-stipendiet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
kring internationella marknader, 2022-2023 (Dnr GU 2022/1600) 
 
Prins Bertil-stipendiet kan sökas av studerande på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
för praktik och uppsatsarbete kring internationella marknader. Varje stipendium uppgår till  
25 000 kronor.  
 
Behöriga att söka stipendiet är studenter som läser programutbildning eller masterprogram vid 
Handelshögskolan i Göteborg under den period som stipendiet avser. Stipendiet beviljas inte för 
projekt som redan är utförda, utan gäller praktik eller uppsatsarbete under HT2022 - VT2023. 
 
Bedömning av ansökningar, prioritering och beslut om beviljande görs av nämnden för Prins 
Bertils fond utifrån 1) tydlig relevans för kunskap och erfarenhetsutbyte kring internationella 
marknader, 2) tydligt gagn för västsvensk industri och exporthandel samt 3) uppnådda 
studieresultat.  
 
Beviljade stipendier utdelas i samband med Prins Bertil-seminariet under hösten 2022.  
 
Ansökan görs via GU:s digitala ansökningssystem. Du kan använda samma användarkonto för 
andra GU-stipendier. Vänligen läs igenom instruktionerna innan du sätter upp ditt konto och 
registrerar din ansökan. Obligatoriska bilagor är budget, CV och resultatintyg över avklarade 
kurser. Eventuella rekommendationsbrev kan bifogas men är inte obligatoriska. Dokumenten 
sammanfogas till max 3 bilagor i ansökningssystemet. 
Obs! Endast ansökningar med samtliga obligatoriska bilagor kommer behandlas. 
 
Instruktioner för ansökningssystemet och inloggning till ansökningssystemet finns på webben.   
 
Sista ansökningsdag för 2022-2023 års stipendium är den 15 september 2022.  
 
Handelshögskolan och Stiftelsen behandlar sökandes personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer information om personuppgiftsbehandlingen 
återfinns på webben.  
 
Avrapportering ska ske inom ett år från beviljande av stipendiet genom en kort rapport som 
beskriver hur medlen har använts och på vilket sätt de har främjat kunskap och erfarenhetsutbyte 
kring internationella marknader.  
 
Mejla frågor till prinsbertil@handels.gu.se  
 
Göteborg den 20 maj 2022  
 
Nämnden, 
Stiftelsen Prins Bertils fond för forskning och erfarenhetsutbyte kring internationella marknader 
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