
 

 

 

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter  

1. Bakgrund  

Riksdagen beslutade i 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) administrerar 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 av tredjelandsstudenter. Kungl. Konsthögskolan (KKH) kan 

därmed avsätta medel för stipendier till avgiftsskyldiga studenter. De riktlinjer som anges i detta 

dokument avser hanteringen av UHR:s stipendier som fördelas till KKH.  

 

 2. Hur söker presumtiva studenter stipendium  

För att en ansökan om ett stipendium vid KKH ska behandlas, ska presumtiva studenter först ha gjort 

en stipendieansökan. Ansökan om stipendium ska göras skriftligen genom att ett motivationsbrev 

laddas upp i on-lineansökan till studierna.  

3. Vem kan tilldelas stipendiet  

Ett stipendium får beviljas under förutsättning att mottagaren:  

• Är studieavgiftsskyldig (SFS 2010:543 5 §) 

•  Ej är medborgare i ett land inom EU/EES eller Schweiz. "Förordning om stipendier för 

avgiftsskyldiga studenter 2010:718"  

Studenter som beviljats stipendium ska acceptera de villkor och skyldigheter som framgår av 

beslutet. Innan en presumtiv student tilldelas stipendium ska KKH kontrollera behörighet avseende 

medborgarskap. Högskolan ska inte beakta stipendieansökningar som uppenbart inte uppfyller 

grundkraven beskrivna i punkt 4 nedan. Ansökan om stipendium gäller för hela studieperioden. 

Student som inte tilldelats stipendium för första terminen på program/kurs är inte behörig att 

tilldelas stipendium för resterande terminer på samma program/kurs (undantag: efter 

studieuppehåll, se punkt 5). 

4. Urvalsprocess/kriterier  

Tilldelning av stipendier ska utföras på ett rättvist och transparent sätt. KKH ska försäkra sig om att 

urvalsprocessen är fri från diskriminering och jäv. Beslutsfattaren är rektor eller av denne utsedd 

person.   



Förslag till beslut bereds av en rådgivande stipendiekommitté.  

Stipendiekommittén som utses av rektor består av:   

• En professor/lektor i fri konst 

• En professor/lektor i arkitektur 

• Chef för utbildnings- och forskningsenheten   

Stipendiat som tilldelas stipendium ska tacka ja till sin studieplats och stipendieerbjudandet enligt 

KKH:s anvisningar. Stipendiat som inte tackar ja till stipendieerbjudande innan utsatt tid förlorar sitt 

stipendieerbjudande. Reserver kan komma ifråga i det fall någon av de högst rangordnade tackar nej 

till erbjudandet. Ett stipendium får beviljas under förutsättning att mottagaren har uppfyllt 

grundkraven och kriterier för tilldelning.  

Grundkraven:  

Den sökande 1. är avgiftsskyldig 2. uppfyller behörighetskraven till sökt masterprogram eller 

fristående kurs vid KKH 3. har ansökt till program eller kurs vid KKH i enlighet med högskolans 

anvisningar.  

Urvalskriterier för tilldelning av stipendium:  

KKH beviljar stipendium på grundval av kvaliteten på den sökandes ansökan till utbildningen, med 

hänsyn tagen till behovet av stipendiet, som motiveras i det personliga motivationsbrevet. På de 

kurser och program där sökande till stipendium finns, lämnar antagningsnämndens ordförande in ett 

underlag till stipendiekommittén som visar hur den sökande/de sökande rankas i förhållande till 

andra som sökt kursen/programmet. Över tid eftersträvas en jämn fördelning av stipendier till 

masterprogrammet respektive de olika fristående kurserna på avancerad nivå (postmasterkurser). 

5. Omfattning  

Sökande som tilldelats stipendiet (stipendiaten) får informationen om beslutet och erbjudande om 

stipendium. Stipendiaten måste tacka ja till stipendieerbjudandet enligt KKH:s anvisningar. 

Svarsfristen ska vara tre veckor. Om antagningen bortfaller (t.ex. på grund av uteblivet ja-svar) 

bortfaller också erbjudandet om stipendium. Erbjudandet om stipendium är endast giltigt för det 

program/den kurs och för de terminer som anges i beslutet. Om stipendiaten väljer att läsa andra 

kurser än de som ingår i programmet/kursen hen har tilldelats stipendium för ska hen betala fullt pris 

för de extra kurserna.  

Tilldelning av termin två ska ske under förutsättning att studenten har klarat av minst 75% av 

studierna under sin första studieperiod. Vid tvåårigt masterprogram reduceras studieavgiften även 

termin tre och fyra under förutsättning att studenten har avklarat minst 75% av studierna. Stipendiat 

som förlorar sitt stipendium meddelas i särskilt beslut inför den kommande terminen.  

Det åligger studenten att skriftligen informera KKH om studenten ej längre anser sig vara 

avgiftsskyldig. I dessa fall dras resterande del av stipendiet in. KKH kan besluta om att dra in 

stipendium för student som avbryter sin utbildning.  

Stipendiebeslutet kan inte överklagas. Vid studieuppehåll eller studieanstånd är stipendiaten inte 

berättigad till att behålla sitt stipendium. Studenten har möjlighet att söka igen innan studierna 

återupptas. 

 

 



6. Utbetalning/fördelning av medel till stipendiaten  

Stipendiater får sina studieavgifter reducerade med det belopp som finns angivet i stipendiebeslutet. 

Riktlinjen är att stipendier som täcker hela studieavgiften utdelas. Stipendiet betalas inte ut till 

stipendiaten utan avräknas mot studieavgiften. I det fall stipendium skulle utdelas som inte täcker 

hela studieavgiften måste stipendiaten själv betala resterande del av studieavgiften senast vid det 

datum som anges på fakturan. 

 

 

 

 


