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  Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 
Studentcentrum, 

Marianne Hedstigen, Sekreterare, centrala stipendiekommittén 

Meddelande 

 

 

Stipendier till författare av uppsatser vid Malmö 
högskola 2015 
 
 
Utlysning stipendier från Sparbanksstiftelsen Skåne  
 
Sparbanksstiftelsen Skåne lämnar årligen stipendier till studenter inom 
högskola och universitet i Malmö, Lund och Helsingborg. Stiftelsens 
stipendieutfästelse med 25 000 kr ska belöna examensarbete. För Malmö 
högskola:  
 
Stipendiet 
3 st stipendier på vardera 25 000 kr. Stipendiet kan delas av flera studenter 
om examensarbetet är ett grupparbete. 
 

Utlysning stipendier ur Wollmarska fonden  
Enligt rektorsbeslut 27-2015/645 delas 30 000 kr ut årligen från rubricerad fond. 
Medlen delas upp på fyra stipendier á 7 500 kr för bästa uppsats på kandidat-, 
magister eller masternivå enligt kriterier nedan.  
 
Stipendiet 
4 st stipendier på vardera 7 500 kr. Stipendiet kan delas av flera studenter 
om examensarbetet är ett grupparbete. 
 

 

För båda stipendierna gäller:  
Beslut om stipendiater fattas i maj månad 2016 
 
Urvalskriterier, nominering och urval 

− uppsatsen ska vara ett examensarbete på kandidat-, magister- eller 
masternivå 

− uppsatsen ska hålla en hög akademisk nivå 
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− uppsatsens ämne ska bedömas ha ett ekonomisk eller 

kunskapsmässigt mervärde som kan anses vara till gagn för samhället 
genom att det kan tänkas möjliggöra nyföretagande eller 
produktutveckling eller på annat sätt kan anses vara utvecklingsbart 
såsom innovation och/eller nytänkande. 

 
 
Nomineringar, urval och beslut 
Varje fakultet har möjlighet att nominerar uppsatser i förhållande till antal 
studenter registrerade vid fakulteten enligt tabell nedan. Centrala 
Stipendiekommittén rangordnar de sju bästa uppsatser som nominerats 
utifrån kriterierna ovan. Centrala stipendiekommittén lämnar förslag om 
stipendiater till rektor under maj månad, varefter rektor fattar beslut.  
 
Nominerade uppsatser skickas företrädesvis som pdf-filer1 till 
marianne.hedstigen@mah.se (sekreterare i centrala stipendiekommittén) 
med motivering senast den 29 februari 2016. Nominerade uppsatser ska 
vara examinerade under vår- eller höstterminen 2015. 
 

Fakultet 
Antal 
nomineringar 

LS 5 

HS 3 

KS 4 

OD 2 

TS 2 
 

1 alternativt skickas som papperskopia till: Marianne Hedstigen, Studentcentrum, Hämtställe 
70 
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