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Detta styrdokument beskriver handläggningsordning, prioriterade mottagare och prioriterade 
ändamål för tilldelning av donationsstipendier vid Humanistiska fakulteten. 
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1. Inledning 

I enlighet med Stockholms universitets centrala regelverk Regler för innehav av 
donationsstipendier, (dnr SU FV- 2.1.8-2105-20) är donationsstipendierna 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. Stipendierna uppdelas i två kategorier, stipendier för särskilda ändamål och 
stipendier för försörjning. 

Detta styrdokument beskriver handläggningsordning och prioriterade ändamål för tilldelning 
av donationsstipendier vid Humanistiska fakulteten. 

2. Handläggningsordning 

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 yttrande från 
prefekten om varje sökande.  

Prefektens yttrande ska särskilt motivera den forskningsmässiga nyttan med det sökta 
ändamålet inom ramen för forskarutbildningen. Vid ansökan som avser konferensdeltagande 
ska det framgå vilken typ av deltagande den sökande planerar. 

Prefekterna ska rangordna samtliga sökande från institutionen. Vid flerämnesinstitutioner 
innebär detta att en övergripande rangordning måste göras av samtliga sökande från olika 
ämnen. 

3. Prioriterade mottagare och ändamål vid tilldelning av 
donationsstipendier vid Humanistiska fakulteten 

Prioriterade mottagare av donationsstipendium vid Humanistiska fakulteten är studerande på 
forskarnivå. 

Särskilda ändamål 

Prioriterade ändamål för innehav av donationsstipendium vid Humanistiska fakulteten är 
omkostnader för resa och boende samt eventuella avgifter i samband med deltagande i 
konferenser, sommarskola eller motsvarande, samt kostnader för fältstudier, 
gästforskningsvistelse och/eller kursläsning vid annat lärosäte. Prioriterat ändamål är även 
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språkgranskning av vetenskapliga arbeten, konferensbidrag och presentationer vid konferenser 
eller andra vetenskapliga möten. 

Corona-pandemin har från mars 2020 påverkat doktorandernas studiesituation på flera sätt. 
Den har medfört restriktioner som kan ha haft effekter på studiesituationen och den har 
förhindrat, och kommer sannolikt även under 2021 att försvåra, det resande som 
donationsstipendierna avser att möjliggöra. Därför öppnas vid utlysningen 2021 möjligheten 
att anhålla om särskilt stöd om 10 000 respektive 20 000 kr. Målgruppen är de doktorander 
vars studier har påverkats av pandemin, men där störningarna inte är av sådan art att de kan 
berättiga till prolongering av studietiden. Även doktorander vars nettostudietid och 
studiefinansiering är förbrukad kan anhålla om särskilt stöd, under förutsättning att de 
uppfyller det allmänna kravet att vara studerande vid ansökningstillfället och planera att vara 
det även nästa läsår (jfr ovan). Doktorand som vill anhålla om särskilt stöd ska beskriva hur 
studierna har påverkats negativt av situationen under pandemin. Beskrivningen ska 
korrespondera med dokumentationen i doktorandens individuella studieplan. Prefekten ska i 
sitt yttrande intyga att doktoranden inte har beviljats prolongering för samma omständigheter.  

Doktorandens bruk av särskilt stöd behöver inte redovisas. 

Doktorand som sökt och tilldelats särskilt stöd enligt ovan kan inte samtidigt komma i fråga 
för stipendium för försörjning. 

Försörjning 

Humanistiska fakultetsnämnden kan i undantagsfall dela ut donationsstipendium för 
försörjning och prioriterar då nya doktorander. 

Stipendium som avser ny doktorand medges 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 som doktorand senast när det enligt den individuella 
studieplanen återstår tre år av utbildningstiden. Institutionsstyrelsen ansvarar för att ordnad 
finansiering kan upprätthållas under hela utbildningstiden. Prefektens yttrande måste styrka att 
samtliga dessa villkor är uppfyllda. 

I absoluta undantagsfall kan även ansökan som avser försörjning efter förbrukad nettostudietid 
med full studiefinansiering beviljas, då med maximalt en summa motsvarande tre månaders 
heltidsförsörjning (60 000 kr). Förutsättningen är att den sökande har haft sitt slutseminarium 
och/eller uppnått det högsta lönesteget samt att det föreligger särskilda omständigheter. 
Prefektens yttrande ska förklara varför utbildningen inte har avslutats i tid samt beskriva de 
särskilda omständigheter som föreligger. 
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