FAQ Adlerbertska stipendier
Kan studerande vid andra universitet/högskolor söka stipendierna?
Nej, endast studerande vid Göteborgs universitet kan söka
Jag kommer påbörja mina studier på grundnivå/avancerad nivå till hösten, kan jag söka?
Nej, för att som studerande på grund- och avancerad kunna söka krävs att man studerat under minst
två terminer vid Göteborgs universitet.
För studerande på forskarnivå krävs det att du är registrerad vid ansökningstillfället.
Är jag behörig om jag inte är svensk medborgare men läser på GU?
Ja.
Jag har högskolepoäng från annat universitet, räknas det som uppnådda poäng?
Endast de poäng som är rapporterade i studiedokumentationssystemet Ladok vid Göteborgs
universitet räknas in i urvalet.
När behöver mina poäng vara inrapporterade i Ladok?
Vi gör en avstämning via Ladok dagen efter sista ansökningsdagen.

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 i slutet av oktober. Alla sökande får besked. Du kan logga in i
stipendieansökningssystemet för att kontrollera ditt beslut.
När kommer stipendiepengarna utbetalas?
De planeras att betalas ut i slutet av november - början av december till det kontonummer du har
angett i ansökan.

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 två stipendier 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.
Vad gäller om jag återbetalar ett beviljat stipendium?
Då frånräknas stipendiet och du har möjlighet att söka på nytt.

Kan jag söka både resa, boende, studiestipendium?
Ja som studerande på grund- och avancerad nivå kan du det. Alla ansökningar som skickas in räknas
som ansökan om studiestipendie. Du kan bara bli beviljad ett stipendie per ansökningsomgång.
Kan jag som forskarstuderande söka bostadsstipendium eller studiestipendium?
Nej, forskarstuderande kan endast bli beviljade stipendier för resa.
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.
Måste bostads- och studiestipendium också redovisas?
Nej. Det är bara resestipendium som måste redovisas.

Vilka resor kan man söka stipendium för?
Resor som är relevanta för studierna vid Göteborgs universitet.
Hur gör jag om jag inte vet exakta kostnader för resa, logi, uppehälle osv?
Gör en uppskattning, du kommer att få specificera kostnaderna i din återrapportering.
Om jag inte vet vart jag skall resa på t.ex. min utbytestermin kan jag söka?
Ja, du skriver det planerade resmålet. Blir det ett annat resmål skriver du det när du rapporterar din
resa och kryssar i att resan förändrats sedan ansökan.
Om vi är flera personer som ska göra samma resa, ska vi göra en ansökan tillsammans?
Gör varsin ansökan, stipendierna delas ut individuellt.
Jag har gjort en resa vårterminen men kommer inte fortsätta studera under stipendieåret, kan jag
söka?
Nej, man måste vara fortsatt studerande vid Göteborgs universitet det läsår som stipendiet utdelas

Jag byter adress under ansökningstiden eller saknar fast adress, vilken adress skall jag ange?
Ange den adress dit du får din post. T.ex. genom adressändring eller få posten vidaresänd.
Behöver jag bifoga något till min ansökan?
Nej, vi gör en kontroll i Ladok på resultat och registrering efter sista ansökningsdag. Urval sker på
antal registrerade högskolepoäng och kräver därmed ingen motivering.
Om jag bytt eller fyllt i ett felaktigt bankkonto, kan jag rätta det själv i ansökningssystemet?
Innan sista ansökningsdag kan du själv göra ändringar i ansökningssystemet och skicka in ansökan
igen. Efter sista ansökningsdag behöver du kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag har nytt efternamn/förnamn, kan jag ändra själv i ansökningssystemet?
Ja. Det är viktigt att ditt namn stämmer med namnet du har på ditt bankkonto.
Jag har ny e-postadress, kan jag ändra själv i ansökningssystemet?
Nej, måste du kontakta oss så hjälper vi dig.
Vad händer med stipendiet om jag avbryter/avslutar mina studier?
Du har rätt att behålla stipendiet om du studerar minst 30 hp. under stipendieåret. I annat fall ska
stipendiet återbetalas.

