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STIPENDIEGUIDE FÖR DOKTORANDER,
ANSTÄLLDA OCH FORSKARE
VID ÅBO AKADEMI
INFORMATION OCH ANVISNINGAR
Denna stipendieguide innehåller stipendier som kan sökas av närvaroanmälda ÅAdoktorander samt forskare och anställda vid Åbo Akademi. Stipendierna är indelade i
allmänna stipendier, fakultetsstipendier, specialstipendier och forskarstipendier. Merparten av
de stipendiefonder som finns i denna guide förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.
Notera:
• Gäststuderande kan inte erhålla stipendier som finns i denna guide.
• Information om stipendier för grundexamensstuderande finns på adressen
www.abo.fi/student/sv/aastipendier (kräver ÅA-inloggning efter 12.2)
• I kapitel 5 finns information om stipendier som har en separat ansökningsprocess.
ANSÖKAN VÅREN 2018
Ansökningstiden är 9.2- 2.3.2018.
Den elektroniska ansökningsblanketten stänger fredagen den 2.3 kl. 15.00.
Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du fyller i din ansökan.
Stipendier som kan sökas av doktorander, anställda och forskare görs på den elektroniska
blanketten som finns länkad på den interna forskningswebben:
www.abo.fi/forskning/sv/forskarrorlighet#document6 (kräver ÅA-inloggning efter 12.2)
STIPENDIEREGLEMENTEN
Ett allmänt stipendiereglemente och reglementena för de olika stipendierna finns till påseende
i studentexpeditionen i Gripen (Tavastgatan 13, Åbo). Utdrag ur reglementena, dvs. speciella
villkor som ställs på den som kan komma ifråga vid utdelning, hittar du i denna guide.
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 2018
En del av stipendierna förutsätter specifika motiveringar och/eller intyg. Beakta noga de
föreskrifter som gäller för de olika fonderna; ange motiveringarna i ansökningsblanketten och
bifoga bilagor i enlighet med föreskrifterna. Ansök inte om ett stipendium som du på
formella grunder inte kan få. Det vanligaste villkoret som uppställs är att sökanden bör vara
svenskspråkig. Stipendierna är därför uppdelade i två grupper:
1. stipendier med språkklausul (stipendier avsedda för personer med svenska som modersmål)
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2. stipendier utan språkklausul (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 personer företräde. Det är därför skäl att inte
automatiskt hoppa över stipendierna med språkklausul ifall man uppfyller de övriga kraven.
BILAGOR
Samtliga sökande: Kom ihåg att bifoga de bilagor som krävs enligt stipendiefondens
villkor.
Doktorander och forskare som ansöker om stipendium på basis av sitt forskningsprojekt bör
förutom ev. stipendiespecifika bilagor alltid bifoga
- meritförteckning (helst max 1-2 sidor)
- forskningsplan (helst max 2-5 sidor)
I forskningsplanen bör tydligt framkomma projektets tidtabell och de moment som ingår i
projektet (både de som är avklarade och de som ännu kvarstår).
I den elektroniska blanketten kan du bifoga en (1) fil på max 8 MB. Om du ska bifoga
mer än ett dokument, vänligen skanna alla dokument till en enda pdf-fil och ladda därefter
upp filen i den elektroniska blanketten.
Intyg över studieprestationer behöver inte bifogas. Vid behov tas uppgifterna direkt ur
studieregistret STURE.
DOKTORANDER OCH NÄRVAROANMÄLAN
Doktorander som ansöker om stipendium bör vara närvaroanmälda för examen vid Åbo
Akademi.
BEHANDLINGEN AV STIPENDIEANSÖKNINGARNA
Stipendierna utges av Åbo Akademis rektor, fakulteterna och kansler. Räkna med att
behandlingen av stipendierna tar relativt lång tid, ca två-tre månader.
OFFENTLIGGÖRANDE AV BESLUTEN
Alla sökande får meddelande om beslut per e-post. Namnen på dem som beviljats stipendium
offentliggörs på ÅA:s webb, förutom de som beviljats stipendium på basis av t.ex. läkarintyg
eller de som har en sekretessmarkering i ÅA:s studieregister. ÅA-doktoranders
sekretessmarkeringar fås via STURE; ÅA-anställda med ev. sekretessmarkering bör separat
meddela om detta till forskningsservice (johanna.hedenborg@abo.fi).
UTBETALNING AV STIPENDIUM ÅT ÅA-ANSTÄLLDA
Stipendier kan inte utbetalas skattefritt åt ÅA-anställda, utan att det beviljade stipendiet a)
konverteras till ett skattebelagt arvode i samband med utbetalningen, eller b) används för att
täcka kostnader som sammanhänger med forskningsprojektet (t.ex. konferensresor el.
materialanskaffningar).
OBSERVERA att stipendiebeslut inte kan överklagas.
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1. ALLMÄNNA STIPENDIER
De nedan angivna allmänna stipendierna kan sökas av närvaroanmälda doktorander.

1.1. ALLMÄNNA STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
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.
2. årligen,
3. 1 628,10 €

1.2. ALLMÄNNA STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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 €
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, ingen utdelning 2018
3. Elna och Kalle Tähtinens fond (001)
1. tilldelas som stipendier åt mindre bemedlade begåvade studerande, licentiander och doktorander vid
Akademin. Utdelas till ett flertal sökande som mindre engångsstipendier; månatliga arbetsstipendier beviljas inte
från denna fond.
2. årligen,
3. 56 856,50 €
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2. FAKULTETSSTIPENDIER
Fakultetsstipendierna 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 i stipendiepresentationen nedan. 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 €

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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. 10 245,00 €
Georg Frietschs stipendiefond (103)
1. företräde ges åt den som avlagt filosofie magisterexamen och ådagalagt vetenskaplig begåvning samt fortsätter
sina studier.
2. årligen,
3. 200,00 €
Rolf Pippings minnesfond (112)
1. tilldelas författare av förtjänstfull pro gradu- eller licentiatavhandling i svenska språket eller nordisk filologi.
2. ledigförklaras inte, utan utdelas i samband med vårterminens stipendieutdelning av fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi på förslag av professorn i ämnet,
3. 200,00 €
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 €
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2.1.2. TEOLOGI
STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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 €
Gunlög Sundström-Söderholms minnesfond (524)
1. tilldelas för själslig och andlig forskning; med avhandlingar i teologi avses i första hand pro graduavhandlingar vilka är i slutskedet.
2. årligen, med eller utan ansökan,
3. 9 101,55 € (utdelning 2017)

2.2. PEDAGOGIK OCH VÄLFÄRDSSTUDIER
STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Professor Håkan Anderssons stipendiefond
1. som stipendier åt forskarstuderande i pedagogik vid Åbo Akademi, med inriktning på svensk skola och svensk
lärarutbildning i Finland
2. årligen (förutsatt att disponibla medel utges), genom beslut vid fakulteten
3. 186,20 €

2.3. SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI
Se även kap. 5.1 för fakultetsstipendier inom ekonomi

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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 €
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 €
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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 €

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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. 200,00 €

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
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, utdelning 2018
3. 84,00 €
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. 33 795,83€ (utdelning 2017)
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 €
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STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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. 10 530,00 €
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. 310,00 €

4. STIPENDIER OCH UNDERSTÖD AVSEDDA FÖR FORSKARE
Nedan presenteras stipendier som enligt reglementet är avsedda endast för doktorander, forskare, lärare och
anställda.

STIPENDIER MED SPRÅKKLAUSUL
Runar Erikssons fond (523)
1. utges som stipendium i första hand till svenskspråkiga åländska teologiestuderande som bedriver
vetenskapliga påbyggnadsstudier vid akademin. I andra hand kan stipendium utges även åt övriga åländska
studerande eller övriga teologie studerande som bedriver påbyggnadsstudier vid akademin. Om stipendiet
beviljas som månatligt arbetsstipendium, så är stipendiesummorna dessa: 1700 €/månad för personer med
magisterexamen och 1800 €/månad för personer med licentiatexamen.
2. årligen, med eller utan ansökan.
Berndt Olof Grönbloms fond (016)
1. tilldelas unga graduerade personer vilka avlagt grundexamen eller licentiatexamen vid ÅA eller är anställda
vid densamma och som utbildar sig till lärare eller forskare med fysik, astrofysik, matematik eller kemi som
huvudämne. Stipendiaterna bör vara finländska medborgare med svenskt modersmål.
2. årligen,
3. 469,30 €

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
Makarna Selma och A.A. Branders donationsfond (015)
1. tilldelas lärare och tjänstemän vid Akademin för rekreation. Bifoga motivering, t.ex. ansökan p.g.a. hälsoskäl.
2. årligen, med ansökan eller utan,
3. 1 351,30 €
Anne-Marie Cronströms minnesfond (031)
1. stipendiet ledigförklaras och utdelas som ett eller flera forskarstipendier på doktorsnivå av Stiftelsens för Åbo
Akademis styrelse på förslag av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, inom följande ämnesområden;
estlandssvenska dialekter, materialet 1923-1940 i Uppsala, finlandssvenska folkmål, med företräde för
österbottniska dialekter, konstvetenskap, måleri och grafik och nordisk skönlitteratur. Om stipendiet beviljas som
månatligt arbetsstipendium, så är stipendiesummorna dessa: 1700 €/månad för personer med magisterexamen
och 1800 €/månad för personer med licentiatexamen.
2. årligen, av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
3. 41 789,80 €
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Makarna Eks fond (324)
1. tilldelas unga forskare inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet vid Åbo Akademi, som eftersträvar
licentiatgrad eller efter vunnen licentiatgrad önskar fortsätta sin vetenskapliga forskning.
2. årligen,
3. 949,40 €
Edgar Grönbloms stipendiefond för lärare (017)
1. tilldelas lärare vid ÅA, som är finländska medborgare och tillhör fakulteten för humaniora, psykologi och
teologi eller fakulteten för naturvetenskaper och teknik som resestipendier. Ansökan bör åtföljas av reseplan som
avser vetenskapligt arbete på utrikes ort.
2. årligen,
3. 1 303,90 €
Kansler Sven Lindmans minnesfond (325)
1. tilldelas forskare vid Åbo Akademi som avlagt högre högskoleexamen och som studerar antingen statslivet i
Finland eller annat nordiskt land i dess konkreta gestaltning eller de politiska idéernas framväxt och manifestationer. Av särskilda skäl kan stipendiet utges åt person som inte avlagt högre högskoleexamen.
2. årligen, med eller utan ansökan,
3. 200,00 €
Ellida och Tor Mauritz Ljungbergs stipendiefond (019)
1. utges efter ansökan som stipendium åt en eller flera förtjänta lärare i naturvetenskaper eller biovetenskaper för
främjande av undervisning och vetenskapligt forskningsarbete. Till ansökan bör bifogas studie- eller
forskningsplan.
2. årligen,
3. 9 922,30 €
Professor J.J. Nervanders stipendiefond (020)
1. tilldelas någon vetenskapsman inom naturvetenskaper, biovetenskaper eller humaniora för vetenskaplig
forskning.
2. 1 686,00 €
Adolf Fr. Nordmans stipendiefond (021)
1. utges som ett eller två stipendier åt till Åbo Akademi knutna forskare, som bedriver forskning på miljövårdens
område. Till ansökan bör bifogas forskningsplan samt uppgifter om avlagda examina, om publicerade skrifter,
samt om de stipendier och understöd som den sökande innehar eller åtnjutit under det föregående året.
2. årligen,
3. 795,60 €
Tage Rohloffs fond (023)
1. tilldelas studerande, licentiander och doktorander samt anställda vid Åbo Akademi. Stipendierna utges för
forskning och studier och annan verksamhet som främjar förbindelserna med den rikssvenska kulturen och
stöder svenskheten i Finland. Till ansökan bifogas forskningsplan.
2. årligen,
3. 5 159,80 €
F.J. Skipparis fond för utforskande av sjukdomar som anses obotliga (010)
1. tilldelas för forskning av sjukdomar som anses obotliga.
2. årligen,
3. 200,00 €
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Axel Stålströms forskningsfond till hedrandet av professorn Gösta Grotenfelts minne (024)
1. för forskningar rörande bakteriologi, biokemi och närliggande vetenskapsgrenar antingen som stipendier för
särskilda arbeten i dessa ämnen eller såsom bidrag till avlönande av någon lärartjänst inom området för dessa
vetenskapsgrenar. Fonden är främst avsedd att befordra undersökningar som ländar jordbruket till fromma, dock
må dess räntemedel även bekosta undersökningar till gagn för industrin i synnerhet om särskilt lämpliga forskare
står till buds. Till ansökan bör bifogas forskningsplan.
2. årligen,
3. 200,00 €
Kansler Lars Erik Taxells forskningsfond (025)
1. Fondens syfte är att vid Åbo Akademi främja vetenskaplig forskning med finlandssvensk eller nordisk
inriktning.
2. Stipendium utges årligen av kansler för Åbo Akademi på ansökan eller utan åt forskare eller forskargrupp eller
som understöd för vetenskapligt symposium.
3. 4 498,40 €
Stipendium instiftat av Edv. Westermarcks elever och vänner på hans sextioårsdag (013)
1. tilldelas sådan person som vid Akademin avlagt filosofie magisterexamen med vitsordet laudatur i filosofi och
som har för avsikt att bedriva vetenskaplig forskning inom något av de ämnen vilka för närvarande anses falla
inom
detta studieområde, sociologi och religionsvetenskap inbegripna. Även etnologi och folklivsforskning betraktas
som delar av sociologin, men den som ägnar sig åt studiet av någotdera av dessa ämnen bör för att kunna ihågkommas vid stipendiets bortgivande jämväl ha erhållit vitsordet laudatur i nordisk kulturhistoria och
folklivsforskning.
2. årligen,
3. 200,00 €
Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond
1. Ur nämnda fond utges stipendier åt en eller flera doktorander inom landsbygdsforskningen vid fakulteten för
pedagogik och välfärdsstudier. Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Om stipendiet beviljas
som månatligt arbetsstipendium, så är stipendiesummorna dessa: 1700 €/månad för personer med
magisterexamen och 1800 €/månad för personer med licentiatexamen.
2. årligen,
3. 20 400 €
Nadescha Martinoffs fond till Hagar Olssons minne
1. Utdelas som stipendium för forskning kring och vård av Hagar Olssons litterära kvarlåtenskap. Vid behov kan
en eller flera sakkunniga höras (från litteraturvetenskapliga institutionen och Åbo Akademis bibliotek). Om
stipendiet beviljas som månatligt arbetsstipendium, så är stipendiesummorna dessa: 1700 €/månad för personer
med magisterexamen, 1800 €/månad för personer med licentiatexamen och 2300 €/månad för personer med
doktorsexamen.
2. årligen, med eller utan ansökan,
3. 10 736,80 €
Marianne Armfelts fond
1. Utdelas som stipendium för forskning i anknytning till den äldre befolkningen i Finland. Om stipendiet
beviljas som månatligt arbetsstipendium, så är stipendiesummorna dessa: 1700 €/månad för personer med
magisterexamen, 1800 €/månad för personer med licentiatexamen och 2300 €/månad för personer med
doktorsexamen.
2. årligen,
3. 23 834,82 €
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5. STIPENDIER OCH UNDERSTÖD MED SEPARAT ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Åbo Akademi har även stipendier och understöd som är ledigförklarade med en annan tidtabell än stipendierna i
kap. 1-4. För närmare information om nedan uppräknade stipendiefonder och understöd, vänligen se
forskningswebben: www.abo.fi/forskning/forskarrorlighet (kräver inloggning efter 12.2.2018)
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, ansökningstid i januari,
3. 200 000 DKK.
Tor, Joe och Pentti Borgs minnesfond (014)
1.fondens ändamål är att bidra till upprätthållandet av en inhemsk läkemedelsindustri. Stipendier utges åt en eller
flera studerande eller forskare vid Åbo Akademi, som studerar/forskar inom farmaci, farmaceutisk kemi eller
farmaceutisk medicin. Studie- eller forskningsplan bör bifogas ansökan.
Årets ansökningstid utgår 15.3.2018. Separat ledigförklarande görs till berörda enheter.
2. årligen,
3. 91 505,36 €
Lärarstipendier ur Harry Elvings legat (028)
1. Utges som pris eller stipendium. Om särskilda skäl föreligger kan beloppet utges som belöning för utfört
vetenskapligt arbete eller framgångsrik lärarverksamhet. Som regel har två eller tre lärar- och forskarpris utgetts
årligen varefter de resterande medlen utgetts som stipendier för till Åbo Akademi knutna lärare och forskare som
vill förkovra sig utomlands. Stipendiesumman utlyses under senare delen av vårterminen.
2. årligen
3. 61 361,28 €
Doktorandstudiernas slutskede (095)
Stipendierna är avsedda för personer som inom kort skall avlägga doktorsexamen vid Åbo Akademi, men som
behöver kortvarigt stöd för att kunna slutföra avhandlingsarbetet. Ansökan bör åtföljas av en redogörelse över
hur långt arbetet med avhandlingen har framskridit och en uppskattning av den tid som behövs för att slutföra
arbetet med avhandlingen samt handledarens rekommendation. Ingen specifik ansökningstid, ansökningar tas
emot löpande.
Åbo Akademis Jubileumsfond (026)
Fondens syftemål är att främja utbyte mellan forskning i Sverige och forskning vid Åbo Akademi. Medel utges
som forsknings-, studie- och reseunderstöd eller anslag för att i första hand möjliggöra utnyttjandet av i Sverige
tillgänglig forskningsapparatur och av där befintliga bibliotek, arkiv och forskningsmiljöer för forskning,
specialstudier eller specialutbildning. Understöd utges åt till Åbo Akademi knuten vetenskapsidkare och anslag
till vid ÅA verksam institution. Ansökningstiden är fyra gånger årligen: 1 mars, 1 juni, 1 september och 1
december.
Eugen Schaumans fond
Ur Eugen Schaumans fond utdelas årligen stipendier till ett sammanlagt belopp om ca 40.000–49.000 €. Enligt
fondens bestämmelser utges stipendierna åt finlandssvenskar och åt rikssvenska medborgare "främst för
rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska
gemenskapen på rättens område". Ansökningstid 5.2–2.3.2018. Elektronisk ansökningsblankett:
blogs2.abo.fi/stipendier/ > Eugen Schaumans fond.
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5.1. SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI
Stipendierna nedan kan sökas av doktorander inom ekonomi vid fakulteten för samhällsvetenskaper och
ekonomi. Ansökningsprocessen sköts i sin helhet vid fakulteten och följer därmed en en annan tidtabell än
stipendierna i kap. 1-4. För närmare information, vänligen se fakultetens webb:
www.abo.fi/fakultet/sv/fse_ekonomstipendier. (kräver inloggning efter 12.2.2018)

STIPENDIER UTAN SPRÅKKLAUSUL
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.
3. 704,60 €
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..
3. 10 402,80 €
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.
3. ledigförklarat hösten 2017:103 000 €

