
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göransson-Sandvikens resestipendium 
 

 

Göransson-Sandvikens resestipendium är riktat till dig som vill genomföra i resa i studiesyfte med tydlig anknytning till din utbildning. 

Stipendiet utlyses löpande under året och du kan lämna in din ansökan när det passar dig. Ha i åtanke att handläggningstiden kan vara relativt 

lång, så det är bra om du söker i god tid innan du ska åka i väg men avvakta tills du är säker på att resan kommer att kunna bli av. 

 

Varje år finns det upp till cirka 500 000 kr att utdela som ett eller flera stipendier.  

 

Resestipendium tilldelas svensk sökande, som minst fyra terminer bedrivit grundläggande högskolestudier, för utrikes eller 

inrikes resa av väsentlig betydelse för den sökandes utbildning. Resans ändamål skall vara kvalitetshöjande studier inom 

grundutbildning eller forskarutbildning. Resestipendium kan utdelas för deltagande i kurser och konferenser, för 

vetenskapliga studiebesök eller annat specificerat ändamål. Innehav av annat stipendium, utbildningsbidrag eller 

motsvarande utgör ej hinder för erhållande av resestipendium.  

 

När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka för kostnader som är direkt kopplade till själva resan. Boende och kollektivtrafik 

kan i regel endast finansieras för kortare resor medan levnadskostnader aldrig täcks av stipendiet. Huvudresan kan finansieras upp till det 

billigaste, rimliga alternativet för destinationen men beloppet kan användas för att täcka delar av kostnaden för ett dyrare alternativ. Av praxis 

utdelas ej resestipendium till studerande som ämnar bedriva utbytesstudier som finansieras inom studieprogrammet 

 

Stipendiet utdelas med 70 % av det totala beloppet efter stipendienämndens beslut, resterande 30 % kan endast rekvireras efter avklarade resa 

genom inlämnandet av en reseberättelse till styrelsen för Stiftelsen Göransson-Sandviken stipendiefond. Om resplanerna förändras eller skiljer 

från dem, till vilka stipendiet har utdelats, måste stipendiaten anhålla hos stipendienämnden om att få disponera stipendiet för den ändrade resan. 

 

Ansökningsförfarande 

 

Stipendieansökan skall innehålla resplan, kostnadsberäkning och konfidentiell självdeklaration. För studenter på doktorandnivå och om resan 

utförs i samband med ett examensarbete ska ansökan dessutom innehålla intyg från handledare. Övriga studenter bör bifoga ett intyg från sin 

institution som styrker resans värde för utbildningen. Ansökan med samtliga bilagor ska lämnas in på nationen eller postas till: 

 

Stipendiesekreterare 

Gästrike-Hälsinge nation 

Trädgårdsgatan 9,  

752 09 Uppsala 

 

 

Övriga stipendier 

 

Utöver detta stipendium så har både nationen och universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge 

nation. Nationens egenförvaltade utlyses i början på varje termin på nationens hemsida och anslagstavla. De universitetförvaltade utlyses även de 

i början på varje termin men i ERGO och på universitetets hemsida. För information om dessa hänvisar vi till respektive utlysning. Ha i åtanke 

att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid 

Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare: 

 

Egil Mattsson 

Stipendiesekreterare 

070 - 783 07 08 

stipendier@ghnation.se 
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