STIPENDIEGUIDE FÖR GRUNDEXAMENSSTUDERANDE
VID ÅBO AKADEMI
INFORMATION OCH ANVISNINGAR
Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur
vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande vid Åbo Akademi. Dessa
lediganslås och kan sökas årligen i februari. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen
som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. Största delen av stipendiefonderna
förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.
Stipendiefonderna och stipendiekriterierna presenteras här i Åbo Akademis stipendieguide för
grundexamensstuderande och innehåller uppgifter om stipendier för närvaroanmälda
studerande vid kandidat- och magisterprogram vid Åbo Akademi. Gäststuderande kan inte
beviljas stipendier som finns i denna guide. Information om stipendier för forskarstuderande
finns här. Vänligen läs följande instruktioner noggrant före du fyller i din ansökan.
ANSÖKAN
De flesta stipendier för studerande lediganslås att sökas en gång per år, i medlet av februari.
Årets stipendier skall sökas 9.2.2018 – 2.3.2018 kl. 15.00.
Ansökan om stipendier för studerande görs på blanketten som finns på webbsidan:
https://www.abo.fi/student/sv/aastipendier. Stipendierna är kategoriserade såhär:
1. Allmänna stipendier kan sökas av alla grundexamensstuderande som är
närvaroanmälda
2. Fakultetsstipendier är avsedda för studerande inom ett bestämt ämne eller en
bestämd fakultet
3. Specialstipendier har speciella stipulationer om tex hemort, specialinriktning i studier
eller livssituation
Titta noggrant efter vilka stipendier du kan söka och bekanta dig med stipendiereglementena.
STIPENDIEREGLEMENTEN
Ett allmänt stipendiereglemente och reglementena för de olika stipendierna finns till påseende
på studentexpeditionerna. Utdrag ur reglementena, dvs. speciella villkor som ställs på den
som kan beaktas för utdelning, finns här i guiden. Presentationen av stipendierna innehåller:
1. Speciella villkor som ställs på dem som kan komma ifråga vid utdelning av stipendier.
2. Uppgifter om hur ofta stipendiet utbetalas, samt eventuella specialbestämmelser ang.
utdelningen.
3. Uppgifter om stipendiebeloppet år 2018 eller i vissa fall det utdelade stipendiebeloppet
år 2017
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Före man söker ett stipendium är det skäl att bekanta sig med dess reglemente, så att man inte
söker ett stipendium som man på formella grunder inte kan få. Det vanligaste villkoret är att
sökanden bör vara svenskspråkig. Stipendierna är därför uppdelade i två grupper:
1. Stipendier med språkklausul, dvs. stipendier avsedda för studerande med svenska
som modersmål
2. Stipendier utan språkklausul, dvs. stipendier som kan sökas oberoende av
modersmål eller i vissa fall andra modersmål än svenska
Kravet på svenska som modersmål är olika strängt för olika stipendier. Ibland är kravet
absolut, i andra fall ges svenskspråkiga studerande företräde. Det är därför skäl att inte
automatiskt hoppa över stipendierna med språkklausul om man uppfyller de andra kraven.
BEHANDLING AV STIPENDIEANSÖKNINGAR OCH STIPENDIEBESLUT
Stipendierna utges av ÅAs rektor eller av fakulteterna. Man bör räkna med att
behandlingen av stipendierna tar relativt lång tid, ca två-tre månader. Efter behandlingen av
stipendierna publiceras namnen på dem som beviljats stipendier på Åbo Akademis webbsida.
Stipendiatens anonymitet tillåts endast i sådana fall när stipendiaten har sekretessmarkering
och/eller beviljats ett stipendium som krävt läkarintyg eller motsvarande. Dessa personer
meddelas per e-post. Beslut om beviljande av stipendier grundar sig i regel på sökandes
studieprestationer i relation till närvaroterminer, men ändå i första hand så att donatorernas
önskemål uppfylls. Endast prestationer som finns införda i STURE och har avlagts senast
31.12.2017 beaktas i stipendiebehandlingen. Stipendierna fördelas enligt fakultetsindelning.
NÄRVAROANMÄLAN
För att kunna erhålla studentstipendier krävs att den sökande är närvaroanmäld för examen
vid ÅA. Om en studerande under sin studietid har varit närvaroanmäld under
moderskaps/faderskaps/föräldraledighet eller militär/civiltjänstgöring räknas denna tid
inte med när antalet studiepoäng i förhållande till närvaroterminer beräknas. Var noggrann
med att uppge tiden för ditt barns födelse eller för tjänstgöringen och bifoga intyg över detta.
BILAGOR
Stipendier som kräver motiveringar/bilagor finns utmärkta med ? på ansökningsblanketten
och när du placerar kursorn ovanför ? kan du läsa vad som krävs. Mera information finns i
stipendiereglementena. Notera vilka stipendier som kräver bilagor och ladda upp alla
bilagor elektronisk (inskannade eller fotograferade) i samband med din ansökan, inklusive
intyg över moderskaps/faderskaps/ föräldraledighet och militär/civiltjänstgöring ifall du varit
närvaroanmäld under den perioden. Namnge bilagornas filer med:
 Ditt namn
 Vad bilagan gäller
 De stipendiefondnummer bilagan skall beaktas för (detta lämnas bort ifall bilagan
gäller moderskaps/faderskaps/föräldraledighet eller militär/civiltjänstgöring.)
Ex filnamn 1: Johan Johansson, intyg över civiltjänstgöring
Ex filnamn 2: Johanna Johansson, läkarintyg, 004, 009
Vänligen observera att STURE-utdrag INTE behöver bifogas ansökan.
LYCKA TILL MED DIN STIPENDIEANSÖKAN!
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1. ALLMÄNNA STIPENDIER
De allmänna stipendierna kan sökas av närvaroanmälda ordinarie studerande.

1.1. ALLMÄNNA STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Lennart Engströms stipendiefond (001)
1. tilldelas i regel studerande som avlagt något mogenhetsprov, varigenom deras flit och begåvning kunnat
konstateras. Stipendierna utdelas uteslutande bland svensksinnade studenter vid Åbo Akademi, vilka utgått ur
svensktalande och svensksinnade hem och genom födseln tillhör detta land,
2. årligen,
3. 200 €
Arvid C. Silverbergs stipendium (001)
1. utges åt vid Akademin inskriven svenskspråkig studerande som är i behov av ekonomiskt stöd och som visat
utpräglad fallenhet för akademiska studier. Härvid kan ifrågakomma både studerande som bedriver studier för
grundexamen och studerande som avser att avlägga licentiatexamen eller att vinna doktorsgrad. Till ansökan bör
bifogas styrkt meritförteckning och studieplan.
2. årligen,
3. 1 628,10 €
Emma Wiléns stipendiefond (001)
1. tilldelas i regel studerande som avlagt mogenhetsprov, varigenom deras flit och begåvning kunnat konstateras.
Stipendierna utdelas uteslutande bland svensksinnade studerande, vilka utgått ur svensktalande och svensksinnade hem och genom födseln tillhör detta land.
2. årligen,
3. 200 €

1.2. ALLMÄNNA STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Fanny och Manne Ekmans stipendiefond (001)
1. användes till stipendier åt studerande,
2. årligen,
3. 200 €
Helga Helena Enqvists stipendiefond (001)
1. Utdelas som stipendium åt en eller flera mindre bemedlade studerande vid Åbo Akademi
2. årligen
3. 11 285,40 €
Holger Frykenstedts stipendiefond (001)
1. tilldelas en obemedlad finländsk student eller en ung förtjänt forskare för befrämjande av fortsatta insatser,
2. årligen,
3. 184,40 €
A.O. Methers donationsfond (001)
1. utges som stipendier för studerande vid Akademin,
2. årligen,
3. 3 530,80 €
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Mary och Ragnar Numelins stipendiefond (001)
1. tilldelas studerande, licentiander och doktorander samt anställda vid Åbo Akademi. Är sökandena lika
förtjänta, ges företräde åt sökande som studerar statskunskap, nordisk historia eller geografi.
2. vartannat år, utdelning år 2017
3. ingen utdelning år 2018
Richard Schybergsons stipendiefond (001)
1.utges som stipendier åt studerande,
2. årligen,
3. 200 €
V.L.B. Strandells stipendiefond (001)
1. tilldelas medellösa eller mindre bemedlade studerande vid Åbo Akademi som genom något mogenhetsprov
visat flit och begåvning.
2. årligen,
3. 200 €
Julius Tallbergs stipendiefond (001)
1. tilldelas som ett stipendium åt en studerande som är inskriven för avläggande av examen vid Åbo Akademi
och som studerat åtminstone två terminer vid Akademin,
2. årligen,
3. 302,80 €
Elna och Kalle Tähtinens fond (001)
1. tilldelas som stipendier åt mindre bemedlade begåvade studerande, licentiander och doktorander vid
Akademin.
2. årligen,
3. 56 856,50 €

2. FAKULTETSSTIPENDIER
Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd fakultet eller vid ett
bestämt ämnesområde. Om studerande vid olika fakulteter kan komma i fråga anges detta. Stipendierna upptas
då under varje fakultet de är avsedda för.

2.1. HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI
2.1.1. HUMANIORA
STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Professor Fridolf Gustafssons stipendiefond (104)
1. utges åt studerande med svenska som modersmål, som idkar studier i klassisk filologi för filosofie magistereller högre examen. För att komma ifråga bör den studerande ha avlagt minst 25 sp i någotdera ämnet grekiska
eller romerska litteraturen. Ange på blanketten i vilket av de nämnda ämnena du har 25 sp.
2. årligen,
3. 1 185,70 €
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Björn Ossian Lindequists minnesfond (105)
1. tilldelas studerande med svensk härstamning från Vasa stad som ägnar sig åt studier inom fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi med företrädesrätt för den som studerar gamla tidens historia eller klassiska
språk.
2. årligen,
3. 200 €
Doktor Ernst A. Sandholms och hans dotter Brittas fond (106)
1. tilldelas medellösa och framstående studerande. Sökande bör tillhöra landets svenskspråkiga befolkningsgrupp
och såsom huvudämne ha svenska språket eller svensk litteratur eller något främmande språk och dess litteratur.
Finns ingen med något av nämnda ämnen som huvudämne bland de sökande, kan också andra komma ifråga.
2. årligen,
3. 1 008,70 €
Ralf Törngrens stipendium (901)
1. tilldelas svenskspråkiga studerande som visat studiehåg och med framgång bedriver studier i något av ämnena
nationalekonomi, allmän historia, nordisk historia, statskunskap eller statskunskap med masskommunikation.
2. årligen,
3. 795,30 € (se även under 2.3. SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI).

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Hanna och Otto Anderssons fond (107)
1. avsett för vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi inskriven studerande som har musikvetenskap
som huvudämne och som inte avlagt filosofie magisterexamen.
2. årligen, av fakulteten på förslag av ämnet musikvetenskap, utan ansökan,
3. 200 €
Malvina och Christian Bloms samt Ika och Otto Alfred Färdigs testamentsfond (101)
1. utdelas som belöning eller uppmuntran för arbete rörande sjöfart och skeppsbyggeri.
2. årligen, på förslag av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi och nämnden för Sjöhistoriska museet,
utan ansökan,
3. 200 €
Per Brahe fonden (102)
1. utdelas i sin helhet som stipendium åt vid Åbo Akademi inskriven studerande i någotdera ämnet nordisk historia eller nordisk etnologi.
2. vartannat år, utan ansökan, utdelning 2018
3. 200 €
Makarna Eugenie och Gunnar Forss' samt Isolde Seebergs fond (108)
1. utdelas som ett eller flera stipendier för utlandsstudier eller studier vid Akademin åt studerande eller graduerad
vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi som med framgång bedriver studier i germansk filologi
(tyska).
2. årligen, av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi på förslag av ämnet tyska. Ansökan bör åtföljas av
studieplan. Redovisning över använt resebidrag bör inlämnas till ämnet tyska.
3. 10 245 €
Georg Frietschs stipendiefond (103)
1. företräde ges åt den som avlagt filosofie magisterexamen och ådagalagt vetenskaplig begåvning samt fortsätter
sina studier.
2. årligen,
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3. 200 €
Tuve Knutssons stipendiefond (109)
1. utdelas som två stipendier åt studerande vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.
2. årligen,
3. 5 234,10 €
Friherre Carl Axel von Kothens stipendium (110)
1. tilldelas studerande vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi som ämnar studera franska vid
universitet i Frankrike, sökande bör genom avlagda kunskapsprov i franska ha visat sig äga förutsättningar för
studier vid franskt universitet,
2. årligen,
3. 200 €
Lasse Lindströms stipendiefond (116)
1. tilldelas studerande vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi som ett eller flera stipendier för att
understöda studier i svenska (skandinaviska språk) och/eller tyska språken vid Åbo Akademi,
2. årligen, på förslag av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.
3. 6 180,40 €
Ola Mattssons minnesfond (111)
1. tilldelas studerande som är inskriven vid Åbo Akademi eller Åbo Universitet och som vid fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi med framgång bedriver studier i svenska språket eller nordisk filologi i syfte
att förvärva betyg i någotdera av dessa ämnen eller i dem båda.
2. lediganslås ej, utan utges av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i samband med den övriga stipendieutdelningen, på förslag av professorn i svenska språket och nordisk filologi,
3. 200 €
Göteborgares gåva till minne av Mary och Ragnar Numelin (Göteborgsstipendiet) (903)
1. tilldelas studerande som bedriver etnologiska, sociologiska eller kulturgeografiska studier.
2. årligen,
3. 251,50 € (se även under 2.3. SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI).
Rolf Pippings minnesfond (112)
1. tilldelas författare av förtjänstfull pro gradu- eller licentiatavhandling i svenska språket eller nordisk filologi.
2. lediganslås ej, utan utdelas i samband med vårterminens stipendieutdelning av fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi på förslag av professorn i ämnet,
3. 200 €
Makarna Strandbergs fond (113)
1. utdelas som ett pris för under de närmast föregående verksamhetsåren skriven pro gradu-, licentiat- eller doktorsavhandling med ämne ur Åbo stads historia. Ange avhandlingens namn och när den godkänts.
2. årligen, på förslag av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.
3. 681,80 €
Ernst von Wendts stipendiefond för blivande tidningsmän (902)
1. tilldelas studerande, vars avsikt är att utbilda sig till tidningsmän och vars studieämnen utvisar detta syftemål.
Såsom dylika ämnen betraktas främst nordisk historia, nationalekonomi, litteraturhistoria, sociologi och handelsgeografi. Motivera ansökan genom att t.ex. uppge inriktning i studierna eller arbetserfarenhet inom
tidningsbranschen, sänd in kopia av arbetsintyg.
2. årligen,

8
3. 200 € (se även under 2.3. SAMHÄLLSVETENSKAPER o. EKONOMI samt 2.2. PEDAGOGIK o.
VÄLFÄRDSSTUDIER).
Werner Wolfs minnesfond (114)
1. utdelas som resestipendium åt vid Åbo Akademi inskriven studerande, som vid fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi med framgång bedrivit studier i germansk filologi (tyska).
2. årligen, på förslag av ämnet tyska,
3. 200 €

2.1.2. TEOLOGI
STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Dagmar Emilia Johanssons fond, Linda Lindbloms testamentsfond, Olga Lindqvists fond för medellösa
svenska teologiestuderande vid Åbo Akademi och Aina Maria Smeds' stipendiefond (500)
1. tilldelas förtjänta, mindre bemedlade, svenskspråkiga teologiestuderande,
2. årligen,
3. sammanlagt 2 484 €
Runar Erikssons fond (523)
1. utges i första hand som stipendier till svenskspråkiga åländska teologiestuderande vid akademin. Kan också
utges åt övriga teologiestuderande vid akademin.
2. årligen, med ansökan eller utan ansökan.
3. 85 463,41 € år 2017

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Paul Ahlmans minnesfond, Agnes Berggrens stipendiefond, Arthur Edgrens fond, Alfred Hedmans
donationsfond för teologiestuderande vid Åbo Akademi, Aino, Konstantin och Huldine Högströms fond
för studieunderstöd och stipendier åt teologiestuderande, Alina Kochs stipendiefond, Ella och Aug.
Ljungbergs understödsfond, Sofie Stadius' stipendiefond och Teologiska fakultetens stipendiefond III.
(550)
1. förtjänta, medellösa teologiestuderande,
2. årligen,
3. sammanlagt 8 950,20 €
Nathalie Bergenheims stipendiefond (502)
1. tilldelas som studie- eller reseunderstöd åt
a) studerande som ådagalagt flit och vetenskaplig begåvning samt bedriver studier för lärd grad eller mera
omfattande studier på något specialområde, som ett större stipendium och
b) medellösa, förtjänta studerande som mindre stipendier,
2. a) för två år, b) årligen,
3. 990,70 €
Kommerserådinnan Majken Grönbloms Testamentsfond (517)
1.understöd ur fonden avser att underlätta en medellös studerandes vistelse i Åbo, att vara till hjälp i fall av
sjukdom eller att göra det möjligt för honom att deltaga i ett möte eller
en konferens. Avgörande betydelse må tillmätas humanitära synpunkter,
2. utdelas utan ansökan åt behövande,
3. 200 €
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Victoria Laurells stipendiefond (506)
1. tilldelas studerande vid ÅA, som bedriver studier för religionslärarens kall. Vid utdelandet ges företräde åt
sökande, som förklarat sig ämna idka studier i utlandet, i vilket fall ansökan bör åtföljas av plan för den avsedda
utlandsvistelsen. OBS! Sökande kan vara humanist om han annars uppfyller de ovannämnda kraven,
2. årligen,
3. 200 €
Joh. Lindbloms fond (507)
1. fondens avkastning användes företrädesvis för tillfälliga, i samband med fakulteten för humaniora, psykologi
och teologi verksamhet uppkommande behov, såsom till understöd åt behövande studerande vid fakulteten
(teologi), osv.
2. lediganslås ej, utdelas av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi,
3. 215,70 €
Gustav Adolf Lundenius' stipendiefond (510)
1. tilldelas förtjänta alumner vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (teologi) samt vid behov, som
reseunderstöd åt lovande lärarkrafter,
2. årligen,
3. 261,90 €
Kristine Margunoffs stipendiefond (511)
1. stipendium tilldelas en i studierna längre hunnen inhemsk medellös teologiestuderande, som ådagalagt
begåvning och flit samt har för avsikt att gå djupare i sina studier. Om lika meriter ges studerande från Nyland
och Åbo företräde,
2. årligen,
3. 200 €
Professor Wolfgang Schmidts minnesfond (521)
1. tilldelas en av vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (teologi) bästa elever för en studievistelse i
Luthers hemland,
2. årligen, i regel utan ansökan,
3. 508 €
Gunlög Sundström-Söderholms minnesfond (524)
1. tilldelas för själslig och andlig forskning, med avhandlingar i teologi avses i första hand
pro gradu-avhandlingar vilka är i slutskedet.
2. årligen, med eller utan ansökan,
3. 7 193,02 € år 2017
Charlotta Söderlunds fond för medellösa teologie studerande (514)
1. tilldelas medellösa teologiestuderande, som står i beråd att avlägga teologisk dimissionsexamen och har för
avsikt att omedelbart därefter prästvigas,
2. årligen, utan ansökan,
3. 207,30 €
Teologhemmets stipendiefond (525)
1. tilldelas teologiestuderande vid Åbo Akademi, som utbildar sig för präst- eller lektorstjänst vid Borgå stift.
Vid utdelningen beaktas den sökandes behov av bostadsstöd.
2. årligen
3. 6 297,20 €
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2.2. PEDAGOGIK OCH VÄLFÄRDSSTUDIER
STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Ekenäs seminariums stipendiefond (602)
1. utges som ett eller flere stipendier åt studerande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier som med
framgång bedriver studier inom klasslärarutbildningen,
2. årligen, på förslag av institutionen för lärarutbildning,
3. 100 € år 2017
Tea och Alfons Takolanders minnesfond (601)
1. utges åt mindre bemedlad begåvad studerande inom klasslärarutbildningen, varvid företräde ges åt studerande
från Västnyland.
2. årligen,
3. 845,70 €
Ernst von Wendts stipendiefond för blivande tidningsmän (902)
1. tilldelas studerande, vars avsikt är att utbilda sig till tidningsmän och vars studieämnen utvisar detta syftemål.
Såsom dylika ämnen betraktas främst nordisk historia, nationalekonomi, litteraturhistoria, sociologi och handelsgeografi. Motivera ansökan genom att t.ex. uppge inriktning i studierna eller arbetserfarenhet inom
tidningsbranschen, sänd in kopia av arbetsintyg.
2. årligen,
3. 200 € (se även under 2.1. HUMANIORA o PSYKOLOGI samt 2.3. SAMHÄLLSVETENSKAPER o.
EKONOMI).

2.3. SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI
STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Sixtus Wiktor Calamnius' stipendiefond (321)
1. tilldelas en mindre bemedlad, svensktalande helst österbottnisk studerande som studerar juridiskt ämne.
2. årligen,
3. 200 €
Ralf Törngrens minnesfond (311)
1. tilldelas svenskspråkig studerande, som studerar för ekonomie magisterexamen och som visat studiehåg och
med framgång bedriver studier i något av ämnena nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi
eller företagsekonomi.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.
3. 795,30 €
Ralf Törngrens stipendium (901)
1. tilldelas svenskspråkig studerande som visat studiehåg och med framgång bedriver studier i något av ämnena
nationalekonomi, allmän historia, nordisk historia, statskunskap eller statskunskap med masskommunikation.
2. årligen,
3. 795,30 € (se även under 2.1. HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI).

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Amos Anderssons stipendiefond (312)
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1. utdelas som reseunderstöd åt ekonomiestuderande, som dimitterats från Åbo Akademi och ansökt om
stipendium.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 308,70 €
Diplomekonom Rainer Bäckströms fond (310)
1. tilldelas ekonomiestuderande för språkstudier utomlands.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 25 853,20 €
Sjöfartsrådet Gustaf Erikssons donationsfond (313)
1. utdelas som resestipendium åt person, som fullgjort ekonomie kandidatexamen eller ekonomie
magisterexamen under senast förflutna femårsperiod, eller som studieunderstöd åt studerande som fortsätter sina
studier för vinnande av ekonomie magisterexamen.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 1 685,30 €
Kurt Ertmans minnesfond (319)
1. tilldelas som ett eller flera stipendier åt ekonomie studerande för examensarbete eller åt en eller flera
ekonomie magistrar för fortsatta fördjupade studier inom ramen för den merkantila delen.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 704,60 €
Fabrikör Thure Ertmans fond (314)
1. tilldelas som ett eller flere stipendier åt välförtjänta studerande, som studerar för ekonomie magisterexamen,
varvid studerande från Nystads-nejden har företräde.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 423,50 €
Rainer von Fieandts stipendiefond (323)
1. tilldelas studerande vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (samhällsvetenskaper), kan också
tilldelas graduerade.
2. årligen,
3. 4 387,10 €
Willy Gielens stipendiefond (326)
1. utdelas som ett eller högst två stipendier åt manliga studerande inom ämnesområdet företagsekonomi vid Åbo
Akademi, som visat håg och fallenhet för personlig utveckling, fortbildning och verksamhet till fromma för den
finländska träförädlingsindustrins utveckling. Stipendiet kan också utdelas till utdimitterad person som fyller de
nämnda personliga kvalifikationerna.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 10 402,80 €

12

Dagmar och Ferdinand Jakobssons fond (317)
1. utdelas som understöd och resebidrag åt framåtsträvande ekonomiestuderande i avsikt att utbilda dugliga
affärsmän. Speciellt rekommenderas understöd för specialiseringsutbildning vid annat universitet eller högskola
samt fortbildning och utlandspraktik. Medel kan även utdelas för fortsatta vetenskapliga studier och
forskarutbildning även som understöd för forskningsarbete.
- Vid ansökan om reseunderstöd för språkkurs i utlandet bör kontakt tas med respektive språklärare,
kostnadskalkyl från resebyrå bifogas.
- Vid ansökan om forskarstipendier skall forskningsplan bifogas.
- För kostnader i samband med avhandlingsarbete bör utförlig arbetsplan bifogas.
2. årligen, på hösten av delegationen för ovannämnda fond, mer information finns här.
3. 102 500 € in 2017
Fabian Klingendahls fond (315)
1. utdelas som ett eller flere stipendier åt studerande, som studerar för ekonomie magisterexamen huvudsakligen
för språkstudier i utlandet.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 155 046,34 €
Löjtnanten politices studeranden Hans Hj. Löfmans minnesfond (322)
1. för avlöning av yngre lärare eller amanuenser eller som understöd åt yngre vetenskapsidkare eller längre
hunna studerande.
2. årligen,
3. 2 944,90 €
Göteborgares gåva till minne av Mary och Ragnar Numelin (Göteborgsstipendiet) (903)
1. tilldelas studerande som bedriver etnologiska, sociologiska eller kulturgeografiska studier.
2. årligen,
3. 251,50 € (se även under 2.1. HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI).
Alfred och Irene Weckströms stipendiefond (316)
1. utdelas som studieunderstöd åt studerande som studerar för ekonomie magisterexamen.
2. årligen, av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, mer information finns här.
3. 2 002,80 €
Ernst von Wendts stipendiefond för blivande tidningsmän (902)
1. tilldelas studerande, vars avsikt är att utbilda sig till tidningsmän och vars studieämnen utvisar detta syftemål.
Såsom dylika ämnen betraktas främst nordisk historia, nationalekonomi, litteraturhistoria, sociologi och handelsgeografi. Motivera ansökan genom att t.ex. uppge inriktning i studierna eller arbetserfarenhet inom
tidningsbranschen, sänd in kopia av arbetsintyg.
2. årligen,
3. 200 € (se även under 2.1. HUMANIORA, PSYKOLOGI o. TEOLOGI samt 2.2 PEDAGOGIK o.
VÄLFÄRDSSTUDIER).
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2.4. NATURVETENSKAPER OCH TEKNIK
STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Edgar Grönbloms stipendiefond för studerande (905)
1. tilldelas studerande som är finländska medborgare och har svenska som modersmål och som bedriver studier i
naturvetenskaper eller teknik, som understöd för studier före eller efter avlagd slutexamen. Vid utdelning av
stipendiet beaktas framför allt begåvning och framgång i studierna.
2. årligen,
3. 1 205,30 €
Frans Henriksons stipendium (402)
1. tilldelas en förtjänt sydösterbottnisk DI-studerande med svenska som modersmål, som påbörjat eller avslutat
sitt diplomarbete och bedrivit sina studier med framgång. Till Sydösterbotten räknas området från och med
Övermark i norr till 1952 års länsgräns i söder, Kasaböle och Risby byar i Sastmola dock inberäknade.
2. årligen,
3. 713,70 €
C.G. Sundells stipendiefond (403)
1. tilldelas DI-studerande. Av stipendiat fordras kunskap i landets båda språk (svenska och finska) och
stipendiaten bör under studietiden även vinnlägga sig om inhämtande av kunskap i tyska och engelska språken.
Bland sökande ges företräde åt studerande som ägnar sig åt bomullsindustribranschen, och därnäst studerande,
som ägnar sig åt ylleindustribranschen. Skulle ingen sökande befinnas kvalificerad inom nämnda textilbranscher,
kan stipendiet utgivas åt studerande inom den teknokemiska eller annan teknisk bransch, varvid i det följande
stadgade praktik kan utbytas mot annan, godkänd fabrikspraktik.
Stipendiet åtnjuts dels under studietiden vid Åbo Akademi, dels för vinnande av praktik efter avslutade studier.
Den praktiska verksamheten bör härvid uppdelas på
1) 1 år å någon större mekanisk verkstad i Finland eller Sverige
2) 1 år å bomulls- eller yllevarufabrik i Finland eller Sverige
3) 3 år å industriella inrättningar i andra länder. Stipendiaterna bör under de år de åtnjuter stipendiet vårda C.G.
Sundells grav och på densamma upprest gravvård.
2. årligen,
3. 577,40 €
Karl och Fanny Sundmans stipendiefond (203)
1. utdelas såsom stipendium åt en studerande i matematik eller astronomi som har svenskt modersmål.
2. årligen,
3. 868,60 €

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Gerda Ehrstedts testamentsfond (904)
1. tilldelas kvinnliga studerande vilkas huvudämne är kemi (studerande inom fakulteten för naturvetenskaper
och teknik med kemi som huvudämne eller studerande inom utbildningslinjen i kemiteknik ) och vilka ådagalagt
allvar och flit i sina studier. Till ansökan bör bifogas studieplan.
2. årligen,
3. 1 789,20 €
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Viktor Groops stipendiefond (201)
1. tilldelas studerande, som är finländska medborgare, företrädesvis åt sådana vilka ägnar sig åt studier i
matematik eller naturvetenskaper, stipendierna utdelas som understöd för studier vid Åbo Akademi eller för
studieresa före eller efter avlagd filosofie magisterexamen.
2. årligen,
3. 200 €
Reidar Haglunds fond (401)
1. tilldelas välförtjänta DI-studerande.
2. årligen,
3. 9 956,70 €
Prof. Leif Hummelstedts minnesfond (407)
1. utdelas på förslag av professorn i kemisk teknologi till studerande som med framgång bedrivit sina studier och
särskilt utmärkt sig genom kunskaper i teknisk kemi samt inlett sitt diplomarbete i detta ämne.
2. vartannat år, utan ansökan, utdelning 2017
3. ingen utdelning år 2018
Albert von Julins minnesfond (204)
1. utdelas som stipendium åt studerande i geologi och mineralogi.
2. vartannat år
3. 200 €
Ossian Klingstedts stipendiefond (202)
1. tilldelas, främst sådana studerande som studerar kemi och botanik.
2. årligen,
3. 230,30 €
Professor Walter Qvists minnesfond (404)
1. tilldelas studerande som med framgång bedrivit sina studier och särskilt utmärkt sig genom intresse för och
kunskaper i teknisk kemi.
2. årligen, utdelas av fakulteten för naturvetenskaper och teknik efter det att professorn i kemisk teknologi
inkommit med förslag, i regel utan ansökan,
3. 9 844,60 €
Anders Ringboms minnesfond (906)
1. tilldelas studerande som med framgång bedrivit sina studier och särskilt utmärkt sig genom intresse för och
kunskaper i analytisk kemi.
2. årligen, utges på ansökan eller utan.
3. 200 €
Dipl. ing. Hjalmar Sandsjoes stipendiefond (405)
1. utges som stipendium åt DI-studerande,
2. årligen,
3. 355,40 €
Fabrikör G.V. Wulffs testamentsfond (406)
1. tilldelas studerande som utbildar sig till diplomingenjör,
2. årligen,
3. 446,50 €
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3. SPECIALSTIPENDIER
De s.k. specialstipendierna har speciella stipulationer om t.ex. hemort eller specialinriktning i studier. Bifoga de
intyg som krävs för att visa att du uppfyller de villkor som gäller för erhållande av ifrågavarande stipendium.

STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Runar Erikssons fond (523)
1. utges i första hand som stipendier till svenskspråkiga åländska teologiestuderande vid akademin. Kan också
utges åt övriga åländska studerande eller övriga teologiestuderande vid akademin.
2. årligen, med ansökan.
3. 85463,41 € år 2017
Carolina Hackzells fond (005)
1. tilldelas endast vid ÅA inskriven, i Gamlakarleby hemmahörande studerande med svenska som modersmål,
företräde ges studerande vars far eller mor är eller har varit medlem i föreningen ''Vi Neristassbor''.
2. årligen,
3. 982 €
Helga Hasselblatts stipendiefond (006)
1. utges som stipendier åt medellösa vid Åbo Akademi inskrivna studenter med svenskt modersmål,
hemmahörande i Österbotten, med företräde för studenter från Vasa.
2. årligen,
3. 4 290,80 €
Sofie Antoinette Kelins stipendiefond (007)
1. tilldelas framstående och flitiga studerande vid Akademin, som utgått från svenska Österbotten. Om
efterkommande till lagmannen friherre Heribert Palmen studerar vid Akademin, bör dessa särskilt beaktas,
oberoende av sin hemort.
2. årligen,
3. 1079,30 €
Viktor och Aina Lindmans stipendium (008)
1. utdelas i form av ett stipendium eller ett reseunderstöd för forskning i utlandet eller i Finland åt en vid
Akademin inskriven studerande, som har svenska som modersmål. Härvid bör så vitt möjligt företräde ges åt
den, som ägnar sig åt forskning, som gäller tuberkulosen eller dess bekämpande.
2. vartannat år
3. 84 €
Britta och Holger Sallméns fond (030)
1. utdelas åt unga svenska studerande från nuvarande Lovisa stad (Lovisa, Liljendal, Pernå och Strömfors) som
avser att avlägga universitetsexamen vid Åbo Akademi.
2. årligen, med eller utan ansökan,
3. 44 416,90 € år 2017
Sparbankens i Wiborg stipendiefond (002)
1. tilldelas flitiga och välartade studerande vid Åbo Akademi med företräde för studerande tillhörande släkter
från det forna Viborgs län. Ämbetsbevis bifogas ansökan.
2. årligen,
3. 200 €
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Familjen Alex. Ärts stipendiefond (011)
1. utges efter eller utan ansökan åt studerande, licentiander och doktorander samt anställda vid Åbo Akademi.
Företräde ges åt svenskspråkig kvinna som genomgått lärarutbildning och som för sin vidareutbildning eller
kompletterande utbildning på lärarverksamhetens område önskar delta i studie- eller kursverksamhet utomlands,
särskilt i Sverige, Norge eller Danmark.
2. årligen,
3. 343,50 €

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
H.F. Arwidsons fond (003)
1. utges som stipendier åt vid Åbo Akademi inskrivna studerande, för minst en termins studier i Sverige inom
angivet ämnesområde. Stipendiaten skall vid sidan om ämnesstudierna skaffa sig goda kunskaper om kultur- och
samhällsliv i Sverige och omedelbart efter hemkomsten inlämna en reseberättelse till Harriet Klåvus,
utbildningsservice. Denna berättelse arkiveras.
2. årligen,
3. 15 316,70 €
Johanna och Otto Beltzners fond (032)
1. utges som stipendium åt studerande inskrivna vid Åbo Akademi. Studerande bör vara hemmahörande i
Tyskland. Kopia av pass/eller ID bifogas ansökan.
2. årligen, med eller utan ansökan.
3. 10 530 €
Fil.mag. Sanny Ekströms rekreationsfond (004)
1. används som understöd för kvinnliga studerande vid ÅA, vilka i anledning av allmän svaghet,
överansträngning eller sjukdom är i behov av rekreation t.ex. i form av vila, resa eller sanatorievård. Läkarintyg
bifogas ansökan.
2. årligen,
3. 279,80 €
Landshövdingskan Aissa von Nandelstadhs stipendiefond (009)
1. tilldelas manlig eller kvinnlig studerande som är inskriven vid ÅA och som på grund av sjukdom är i behov av
hälsovård. Läkarintyg bifogas ansökan.
2. årligen,
3. 1 172 €
Gustaf Packaléns mindefond (029)
1. utges efter ansökan som stipendier åt lärare, tjänstemän, yngre vetenskapsidkare och studerande för studier
eller forskningsarbete i Danmark,
2. årligen, lediganslås i början av våren, särskild ansökan,
3. 200 000 Dkr.
Margit och Erik Sarlins stipendiefond (907)
1. utges som ett eller flere stipendier åt studerande med finska som huvudspråk. Stipendiaten skall förkovra sig
i svenska språket genom studier och arbetspraktik i svenskspråkig miljö företrädesvis utanför Åbo Akademi. I
första hand utdelas stipendierna åt personer som avser att arbeta inom industri, handel och därmed närstående
verksamhet inom Finlands näringsliv. Plan och kostnadskalkyl bifogas ansökan. Reseberättelse tillställs Sarlinkoncernen efter stipendieperiodens utgång (Henrik Wikström, Sarlin Group, Henrik.Wikstrom@sarlin.com).
2. årligen, med eller utan ansökan.
3. 4 701,20 €
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Wiurila-Rauhalinna-Armfeltarnas minnesfond (012)
1. kan utges för främjande av historisk, främst personhistorisk forskning, varvid områden som står WiurilaRauhalinna-Armfeltarna och deras gärning nära ges företräde.
2. årligen,
3. 310 €

