
HUR DU SÖKER  
IVAs HANS WERTHÉN  
STIPENDIER

Vem kan söka?
Hans Werthén var både som ingenjör och företags
ledare en resultatorienterad förnyelseskapare. De 
stipendier som bär hans namn till syfte att ge unga 
akademiker möjlighet att utvecklas i andra länder 
och återvända med nya kunskaper och erfarenheter 
som kan komma till nytta i industrin, näringsliv eller 
universitetsvärlden i Sverige.  Stipendierna avser om
rådena teknik, naturvetenskap, ledarskap, ekonomi 
och juridik.

Stipendiet avser ett års vetenskapligt arbete på  
postdoc eller doktorandnivå, MBA eller LL.M 
studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipen
diet är på 100 000–200 000 kronor. Du skall vara 
cirka 25–35 år och ha en akademisk examen helst 
lägst på masternivå men gärna doktors examen, 
företrädesvis inom områdena teknik/natur vetenskap 
eller ekonomi/juridik. Du bör också ha haft någon 
typ av verksamhet efter examen – gärna några års 
forsknings verksamhet eller utvecklande arbets
erfarenheter från näringslivet.

Hur ansökan går till samt  
vad den ska innehålla 

Ansökan sker på det webbformulär som kommer att 
finns tillgängligt på denna hemsida, där du även hittar 
anvisningar om vad ansökan ska innehålla och vilka 
bilagor som skall vara med. Även bilagorna skickas 
via webbformuläret. Bilagor som skickas i efterhand 
sänds helst via epost till alicia.parvin@iva.se, men 
om de kommer från annan part kan de också skickas 
in per post till Hans Werthén Fonden. Observera att 
webbformuläret måste ifyllas i sin helhet vid ett och 
samma tillfälle. Skriv sedan ut epostbekräftelsen, 
underteckna och skicka per post till: 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA),  
Hans Werthén Fonden, Box 5073,  
102 42 Stockholm 

Fonden har ett ansökningstillfälle per år. Ansöknings
portalen öppnar den 13 januari och stänger den 2 
mars 2020. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj.  

Ansökningshandlingar sparas upp till ett år och 
återsänds endast på begä ran till den sökande.

Vad ska ansökan innehålla?

• Utöver ifyllt webbformulär den utskrivna  
epost bekräftelsen fullständigt ifylld och 
undertecknad.

• CV.
• PM om plan och mål för din utlandsvistelse 

(högst två A4sidor) med en kort publicer bar 
sammanfattning av detta PM för ansöknings
formuläret. I denna beskriver du din verksamhet 
efter din akademiska examen och belyser planerna 
och skälen för utlandsvistelsen samt anger motiven 
för valet av vistelseplats. Beskriv projektet eller 
verksamhetsplanen kortfattat. Ange också konkret 
vad du hoppas uppnå med vistelsen. Peka gärna ut 
industrirelevansen i sammanhanget. MBAsökande 
bör redovisa erfarenhet av ledningsansvar. Ange 
gärna vad du vill göra efter stipendieperioden.

• Vidimerade kopior av examensbevis.
• Antagningsbesked (kan kompletteras senare).
• En översiktlig kostnadskalkyl lämnas i ansöknings

formuläret (lämna gärna en mer detaljerad kostnads
kalkyl och ett förslag till finansieringsplan för 
vistelsen i en separat sammanställning).

• Minst två rekommendationsbrev  
(kan skickas separat).

Viktiga bedömningsgrunder
Urvalet sker med stor öppenhet mot varje sökandes 
speciella ambitioner. Viktiga bedömningspunkter är 
sökandens hittillsvarande studie och arbetsmeriter 
och de mål och den plan som sökanden har med 
utlandsvistelsen samt den helhetsbild som ansökan 
och referenserna ger av sökanden och hans/hennes 
vistelse plan. 

Observera att en första bedömning görs enbart 
på grundval av  framställningen i  ansökan. Fyll i den 
omsorgsfullt – den ska ge en god bild av dig även 
oberoende av bilagorna.

När du erhållit stipendium
Om du söker och får eller redan har fått ett komplet
terande stipendium för samma ändamål från annat 
håll måste du informera fonden om beloppet.

 


