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1. Bakgrund 

Riksdagen beslutade juni 2010 att medborgare från länder utanför EU/EES eller Schweiz, så 
kallade tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från 
höstterminen 2011. 

Sedan införandet av studieavgifterna har regeringen gjort satsningar på stipendier genom 
stipendieprogram riktat mot särskilt kvalificerade tredjelandsstudenter, som Universitets-
och högskolerådet (UHR) adminstrerar och fördelar till universitet och högskolor. 

I enlighet med förordning (SFS 2010:718) om stipendier för avgiftsskyldiga studenter har 
lärosäten möjlighet att bevilja stipendier för att främja rekrytering från tredjelandsstudenter. 
Högskolan i Skövde (Högskolan) kan därmed avsätta medel för stipendier till avgiftsskyldiga 
studenter. 

De riktlinjer som anges i detta dokument avser hanteringen av dels UHR:s 
stipendier som fördelas till Högskolan (nedan kallat UHR-stipendium) samt 
Högskolans egna stipendier (nedan kallat HS-stipendium). Med "stipendium" 
avses båda sortens stipendierna. 

2. Hur söker presumtiva studenter stipendium 

För att en ansökan om ett stipendium vid Högskolan ska behandlas, ska presumtiva 
studenter först ha ansökt först ha ansökt till Högskolans program på avancerad nivå. 
Ansökan om stipendium ska göras skriftligen genom ett onlineformulär tillgängligt på 
Högskolas webbsida. Stipendieansökan ska skickas senast den dagen som Högskolan anger. 

Stipendieansökan ska innehålla en motivering samt alla obligatoriska uppgifter som krävs. 
Sökanden ska lämna korrekt information i alla fält i formulären, inldusive det korrekta 
ansökningsnumret som studenten ska ha erhållit vid ansökan genom 
www.universityadmissions.se. den portal som administrerar alla ansökningar till 
högskolestudier i Sverige. 

För UHR:s stipendie ska den sökande som är medborgare i en stat som finns angivet på 
biståndskommitténs DAC-lista3 i samband med ansökan svara på om de direkt efter 
avslutade studier som stipendiet avser inte har för avsikt att bosätta sig eller arbeta i Sverige 
eller något annat OECD-land. 

Högskolan förbehåller sig rätten att inte behandla ofullständiga ansökningar. 
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3. Vem kan få stipendiet 

Ett stipendium får beviljas under förutsättning att mottagaren: 

• Är studieavgiftsskyldig (SFS 2010:543 5 §)• 
o Ej är medborgare i ett land inom EU/EES eller Schweiz. 

Från och med 1 juni 2014 träder förändring av "Förordning om stipendier för avgiftsskyldiga 
studenter 2010:718" i kraft vad gäller tidigare restriktion av behöriga stipendiater till 
programmet. 
Bestämmelsen av den nya lydelsen kan tillämpas första gången i fråga om stipendium för 
utbildning som bedrivs efter den 31 juli 2014. 

Studenter som beviljats stipendium ska accepterar de villkor och skyldigheter som ingår i 
stipendiebrevet (skickas till studenten i samband med beslut) innan studierna påbörjas. 

Innan en presumtiv student tilldelas stipendium ska Högskolan därför kontrollera 
hans/hennes behörighet avseende medborgarskap. Högskolan ska inte beakta 
stipendieansökningar som uppenbart inte uppfyller kriterierna beskrivna i punkt 4. 

Student som inte tilldelats stipendium för första terminen på ett visst program är inte 
behörig att tilldelas stipendium för resterande terminer i samma program (undantag: efter 
studieuppehåll. Se punkt 5). 

4. Urvalsprocess/kriterier 

Tilldelning av stipendier ska utföras på ett rättvist och transparent sätt. Högskolan ska försäkra sig om 
att urvalprocessen är fri från diskriminering. Beslutsfattaren är Högskolans rektor eller av denne 
utsedd person. Förslag till beslut bereds av en rådgivande stipendiekommitté. 

Stipendiekommittén består av: 

• en internationell koordinator 
» en antagningshandläggare 
• och en tredje deltagare som kan vara: 

o chefen eller biträdande chef för Avdelningen för Utbildnings- och Studentstöd 
o vice-rektor för internationalisering 

Stipendiat som tilldelas stipendium ska tacka ja till sin studieplats och stipendieerbjudandet 
enligt UHRs och Högskolans anvisningar. Stipendiat som inte tackar ja till 
stipendieerbjudande innan utsatt tid förlorar sitt stipendieerbjudande. 

Ett stipendium får beviljas under förutsättning att mottagaren har uppfyllt grundkraven och 
kriterier för tilldelning. 
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Grundkraven: 

Den sökande l . är avgiftsskyldig 
2. uppfyller behörighetskraven till sökt program på avancerade nivå vid 
Högskolan i Skövde 
3. har ansökt till program vid Högskolan i enlighet med Högskolans anvisningar 
(i normalfallet via www.universityadmissions.se) 

Kriterier för tilldelning av stipendium: 

Kriterierna för tilldelning av stipendium är goda studiemeriter och personlig motivering. 
Kriterierna kan också vara andra kvalifikationer som bedöms vara i linje med utbildnings-
eller forskningsområden samt geografiskt område som Högskolan prioriterar i enlighet med 
sin internationaliseringsstrategi. 

Outnyttjade medel som inte har tilldelats vid första tillfället kan tilldelas vid en andra 
utlysning i samma termin. En andra utlysning baseras på: 

• hur mycket medel Högskolan blev tilldelat från UHR 
• hur många sökande som har tilldelats stipendier vid det första tillfället 
• hur många av de sökande har tackat ja till stipendieerbjudandet under det första 

tillfället 
• hur Högskolans välj er att fördela egna/andra medel för stipendier 

2. Omfattning 

Sökande som tilldelats stipendiet (stipendiaten) får ett stipendiebrev med 
informationen om beslutet och erbjudande om stipendium. Stipendiaten måste 
tacka ja till stipendieerbjudandetet enligt Högskolans anvisningar. Svarsfristen ska 
vara minst en vecka. Om antagningen bortfaller (t.ex. på grund av uteblivet ja-svar) 
bortfaller också erbjudandet om stipendium. 

HS-stipendiet är en reduktion av studieavgiften med summan som anges på 
webbsidan www.his.se/scholarships/. 

Giltighet: 
Erbjudandet om stipendium gäller endast de terminer och det program som anges i 
stipendiebrevet. 

Byte av program: 

Vid byte av program omprövas stipendiebeslutet. 

Extra kurser: 
Om stipendiaten väljer att läsa andra kurser än de som ingår i programmet 
han/hon har tilldelats stipendium för ska han/hon betala fullt pris för de extra 
kurserna. 
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Överklagan: 

Stipendiebeslutet kan inte överldagas. 

Studieresultat: 
Stipendierna utgörs, till varje student, av en reduktion av studieavgiften för termin ett med 
summan som anges på webbsidan www.his.se/scholarships. Tilldelning av termin två ska ske 
under förutsättning att studenten har avldarat (avldarade poäng) minst 75% av studierna 
under sin första läsperiod. Vid tvååriga masterprogram reduceras studieavgiften även termin 
tre och fyra under förutsättning att de har avldarat minst 75% av studierna (avldarade poäng) 
under sina första tre läsperioder. 
Stipendiat som förlorar sitt stipendium meddelas i särskilt beslut i samband med utskick av 
fakturan för den kommande terminen. 
Studieuppehåll och anstånd: 
Vid studieuppehåll eller studieanstånd är stipendiaten inte berättigad till att behålla sitt 
stipendium. Studenten har möjlighet att söka igen innan studierna återupptas. 

3. Utbetalning/fördelning av medel till stipendiaten 

Stipendiater får sina studieavgifter reducerade med det belopp som finns angivet i 
stipendiebeslutet. Stipendiet betalas inte ut till stipendiaten utan avräknas mot 
studieavgiften. Stipendiaten måste själv betala resterande del av studieavgiften vid 
senast det datum som anges på fakturan. 


