
Frågor och svar Donationsnämndens stipendier 

Vad räknas som filosofisk fakultet? 

- Humanistiska fakulteten
- Naturvetenskapliga fakulteten
- Handelshögskolan
- Samhällsvetenskapliga fakulteten: Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen,

Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för globala studier
- Utbildningsvetenskapliga fakulteten: studerande inom till exempel ämnet pedagogik

Vad räknas inte som filosofisk fakultet? 

- Samhällsvetenskapliga fakulteten: Förvaltningshögskolan, Institutionen för socialt arbete,
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

- Utbildningsvetenskapliga fakulteten: studerande på lärarprogram vid fakulteten
- Konstnärliga fakulteten
- Sahlgrenska akademin
- IT-fakulteten

När är ansökningsomgången för  2022/2023?

1 december 2022 till 1 februari 2023. 

Kan jag vara på utbytestermin när jag får stipendiet?

Ja, så länge du är registrerad vid Göteborgs universitet.

Jag har fått andra stipendier, kan jag få donationsnämndens stipendium också? 

Ja. 

Kan jag få stipendiet flera gånger? 

Du kan få ett stipendium på grund/avancerad nivå och ett stipendium på forskarnivå, alltså totalt 
två stipendier under studietiden. 

Jag har angett fel e-postadress, hur ändrar jag? 

Skicka e-post till stipendier@gu.se  

Jag har poäng som ännu inte är registrerade, vad ska jag ange som uppnådda poäng? 

Ange registrerade uppnådda poäng vid ansökningstillfället. Vi kontrollerar registrerade poäng i 
Ladok efter sista ansökningsdag. 

Jag är osäker på min inkomst, vad ska jag ange? 

Gör en uppskattning av inkomsten. 

Räknas CSN som inkomst? 

Nej, endast beskattningsbar inkomst ska anges. 
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Ska jag skicka in något rekommendationsbrev, hyreskontrakt eller andra bilagor? 

Nej, inga bilagor ska skickas in. 

Vad är inkomstgränsen för att få stipendiet? 

Du får max ha 193 200 kr i beskattningsbar inkomst under föregående år (gäller ej 

forskarstuderande)

Vad innebär aktivt studerande?

Att under det kalenderår som stipendiet delas ut studera på heltid under minst en termin 
alternativt 50 % under två terminer. 

Jag har fått jobb, måste jag betala tillbaka mitt stipendium? 

Du behöver studera minst halvfart under kalenderåret, så om du studerat 100 % under VT behöver 
du inte betala tillbaka. 

Kan jag få utbetalningen till ett utländskt bankkonto? 

Ja. 

Jag har signerat min ansökan med BankID, ska jag även skicka in pappersansökan per post? 

Nej, det räcker med BankID. 

Jag saknar BankID, hur gör jag då? 

Skicka in underskriven ansökan till den adress som står längst ner på ansökningsblanketten. 

Kan jag ändra i min ansökan efter att jag skickat in och signerat med BankID? 

Ja du kan återta och redigera din ansökan fram till sista ansökningsdag. Glöm ej att skicka in och 

signera på nytt.

När får jag veta om jag tilldelats ett stipendium? 

Alla sökande får besked per e-post i slutet av april. 

När kommer utbetalningen? 

Utbetalning görs inom tre veckor efter beskedet. 

Jag kommer inte att uppfylla studiekravet på 60 hp under året. Hur betalar jag tillbaka stipendiet? 

Skicka e-post till stipendier@gu.se för mer information. 

Kan jag få ett intyg på att jag har fått ett stipendium? 

Ja, skicka ett mail till stipendier@gu.se för mer information. 
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Frågor för forskarstuderande 

Var fyller jag i resmål?

From 2023 är donationsnämndens stipendium ett studiestipendium även för 
forskarstuderande och kan därmed användas fritt. Inget resmål ska fyllas i.

Jag har disputerat men har fortfarande doktorandtjänstgöringstid kvar, är jag behörig att 
söka stipendiet? 

Nej, du ska vara aktiv doktorand för att få stipendiet. 

Hur fyller jag i rutan ”fullgjord del av hel doktorsexamen”? 

Anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 50 % och 
en doktorsexamen, 240 hp som 100 %. 

Ska jag skicka in en underskrift från handledaren? 

Nej.

Finns det någon inkomstgräns för forskarstuderande?
Nej.

Ska jag rapportera hur jag har använt stipendiet?

From 2023 kan stipendiet användas fritt och du behöver inte rapportera kostnader.

Du som har beviljats resestipendium tidigare än 2023 ska rapportera kostnader i 

ansökningssystemet.




