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Riktlinjer för utdelning av donationsstipendier vid Humanistiska fakulteten 
Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-03-14. Dessa riktlinjer ersätter 
tidigare fastställda 2009-03-31. 
 
Donationsstipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms 
universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det kommande läsår. 
I de fall där det finns donationsbrev som reglerar utdelandet ska dessa följas. Prioriterade 
mottagare av donationsstipendium vid Humanistiska fakulteten är studerande på 
forskarnivå. 
 
Prioriterade ändamål för innehav av donationsstipendium vid Humanistiska fakulteten 
är omkostnader för resa och boende i samband med deltagande i konferenser, 
sommarskola (eller motsvarande), fältstudier (för exv materialinsamling) och 
gästforskningsvistelse vid annat lärosäte och kurser vid annat lärosäte. Detta kan även 
inbegripa språkgranskning av konferensbidrag och presentationer vid konferenser eller 
andra vetenskapliga möten samt deltagaravgifter. 
 
Studentavdelningen ansvarar för handläggningen av ansökningarna. Humanistiska 
fakultetsnämndens stipendienämnd är beredande organ och upprättar ett förslag som 
underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. För att stipendienämnden ska kunna 
göra en saklig bedömning av ansökningarna behöver dessa kompletteras med skriftligt 
utlåtande från prefekten om varje sökande.  
 
Prefektens utlåtande ska särskilt motivera den forskningsmässiga nyttan med det sökta 
ändamålet inom ramen för forskarutbildningen. Det ska framgå vilken typ av 
deltagande den sökande planerar. 
 
Prefekterna ska även rangordna samtliga sökande från institutionen. Vid 
flerämnesinstitutioner innebär detta att en övergripande rangordning måste göras av 
samtliga sökande från olika ämnen. 
 
Humanistiska fakultetsnämnden kan i undantagsfall dela ut donationsstipendium för 
försörjning av studier och prioriterar då nyantagning av doktorand. Detta endast under 
förutsättning att doktoranden ansökt till utbildningen i konkurrens vid ordinarie 
utlysningstillfälle och vid urvalet placerats i tätgruppen. För doktorand som antas med 
stipendium som studiefinansiering gäller att doktoranden efter ansökan ska anställas 
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som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår två år av 
utbildningstiden. Institutionsstyrelsen ansvarar för att ordnad finansiering kan 
upprätthållas under hela utbildningstiden. Prefektens utlåtande måste styrka att 
samtliga dessa villkor är uppfyllda. 
 
Om exceptionella omständigheter föreligger, kan ansökan som avser försörjning av 
studier efter förbrukad nettostudietid med full studiefinansiering, beviljas, och då med 
maximalt en summa motsvarande tre månaders heltidsförsörjning. Förutsättningen är 
att den sökande har haft sitt slutseminarium eller motsvarande 80 % -kontroll. Av 
prefektens utlåtande ska skälen framgå till varför avhandlingen inte avslutats i tid och 
vilka exceptionella omständigheter som föreligger. Försening av doktorandstudier på 
grund av situationer som förorsakats av institutionen ger inte underlag för undantag 
från riktlinjerna. 
 
 
 


