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BIDRAG UR KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE  

 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 1968 årligen ställt medel till förfogande för främst 
yngre forskares resor. För år 2017 finns 72 000 kronor att fördela inom den samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens område. Medlen skall i första hand användas som bidrag till sådana resor som bäst 
befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. De utdelade beloppen skall 
i varje särskilt fall täcka åtminstone en väsentlig del av resekostnaderna. Medel kan undantagsvis även 
användas för att finansiera besök av utländska gästforskare. 
 
Utöver ovan nämnda föreskrifter har rektor fastställt anvisningar (bifogas nedan). Eftersom bidrag inte 
beviljas i efterskott är det på grund av nödvändig handläggningstid inte meningsfullt att söka medel 
för resor som företas tidigare än 2017-09-15. 
 
Ledigkungörelsen, anvisningarna och blanketten finns tillgängliga på GU:s gemensamma hemsida   
 
www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/wallenberg_resebidrag/ 
 
Förfrågningar kan ställas till Stephan Nylinder 
stephan.nylinder@samfak.gu.se 
tel.786 5005. 
 
Ansökan skall ha inkommit senast den 15 september 2017 till:  
  
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Box 720, 405 30 GÖTEBORG 
Märk kuvertet ”WALLENBERGMEDEL” 
 

Enligt uppdrag, 

Stephan Nylinder 
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Några riktlinjer för fördelning av universitetets resebidrag ur Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse 

 
• Till yngre forskare kan i detta sammanhang räknas dels sådana universitetslärare/forskare, som 

bedriver forskning i eller vid sidan av universitetstjänst, vilken kan betraktas som 
rekryteringstjänst till senior befattning (t.ex. professur, universitetslektorat och motsv.), dels 
doktorander som arbetar på sin avhandling.  

 
• Särskilt beaktas ansökningar om bidrag till resor som skall göra det möjligt att i utlandet få 

tillgång till apparatur och utrustning, redan utarbetade tekniker och tillämpningssätt, bibliotek, 
museer, samlingar och liknande, som är en förutsättning för eller kan underlätta det egna 
forskningsarbetet. 

 
• Bidrag kan även beviljas för att delta i kongress, symposium, workshop och liknande. För att 

kunna erhålla bidrag för dessa ändamål fordras att sökanden deltar aktivt med presentation av 
egna "papers", "posters" eller liknande eller är kallad att leda vissa aktiviteter.  

 
• Särskilt beaktas också om sökande till resebidrag för kongressdeltagande vidtagit åtgärder för att 

under utlandsvistelsen samtidigt genomföra egna vetenskapliga uppgifter som laboratoriearbete, 
materialinsamling, biblioteksstudier m.m.  

 
• Om medel utgår till kongressdeltagande kan vanligtvis inte mer än en person vid varje institution 

räkna med bidrag för att bevista samma kongress.  
 
• Bidrag är i regel avsedda att täcka kostnader för resebiljetter.  
 
• Bidrag utgår som regel inte till resor inom Sverige eller kortare resor inom Norden.  
 
• Bidrag till resor som har företagits vid utdelningstillfället beviljas inte. Det invägs i bedömningen 

av en ansökan om sökande under de närmaste föregående åren erhållit "Wallenbergsmedel".  
 
• Resebidrag för konstnärligt utvecklingsarbete bedöms i samma ordning som resor för 

forskningsändamål. 
 
• Medel kan disponeras för utländsk gästforskare.  
 
• För forskarstuderande utgår inte resebidrag för konferensresor, resor till sommarskolor motsv. 

eller resor för kortare fältstudier. För ansökan om resestipendier för dessa typer av resor hänvisas 
till Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd.  

 


