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INSTRUKS FOR TILDELING AV STUDENTLEGATER 

 

Fastsatt av Styret for legater og fond ved Universitetet i Bergen 25.03.99. Endret 

21.04.04  

 
 

§ 1.  Instruksens virkeområde. 

Disse regler gjelder bare i de tilfeller det i legatenes statutter ikke er bestemt noe annet. 

 

§ 2.  Styre og forretningsfører 

Det øverste organ for det enkelte fond/legat er det styre, som består av de til enhver tid 

fungerende medlemmer av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen, jf. likevel § 1. 

Universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen er forretningsfører. 

 

§ 3.  Kompetanse. 

Legatmidler utdeles av styret etter innstilling av et innstillingsråd. 

 

§ 4.  Innstillingsrådets sammensetning og arbeidsmåte. 

Innstillingsrådet består av 1 vitenskapelig tilsatt og 1 student fra hvert fakultet ved Universitetet i 

Bergen. 

 

Rådet oppnevnes av styret etter forslag fra fakultetene og fra Studentrådet. Det foreslås 

representanter og vararepresentanter. Lik fordeling mellom kjønnene skal tilstrebes. 

Representantene med vara-representanter oppnevnes for 2 år. For å sikre kontinuitet skifter halve 

gruppen hvert år. 

 

Rådet konstituerer seg selv. 

 

Forretningsføreren stiller til rådighet sekretær. Etter årsregnskapets avslutning oversender 

universitetsdirektøren innstillingsrådet en oversikt over de respektive legaters disponible 

avkastning. 

 

§ 5.  Kunngjøring og søknad. 

Forretningsfører har ansvar for at ledige legatmidler blir behørig kunngjort. Såvidt  

mulig bør kunngjøring, søknadsfrist, innstilling og utdeling av samtlige legater samordnes. 

 

Søknader på midler sendes på fastsatt skjema og med dokumenterte opplysninger innen kunngjort 

frist. Søknadsfrist settes til 1. desember. Søknader poststemplet (eventuelt levert) etter fristen, 

aksepteres ikke. 

 

§ 6.  Legatporsjonens størrelse 

Under henvisning til disponible midler for det enkelte legat, foreslår Innstillingsrådet størrelsen 

på normalporsjonen. Ved vurdering av størrelsen skal man ha for øye at stipendet er ment å være 

til reell hjelp for studenten - anslagsvis kr. 4 - 5.000,-.  

 

Utdeling bør skje i mars. 

 

§ 7.  Grunnleggende vilkår for tildeling av studentstipend. 
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Søkeren må være ordinær student ved Universitetet i Bergen for å få tildelt stipend. 

 

Tildelingen gis for inneværende studieår. 

 

Stipend kan tildeles til og med fullført mastergrad eller siste avdelings eksamen i 

profesjonsstudiene. Praktisk pedagogikk regnes med til studiet. Doktorgradskandidater kan ikke 

tildeles stipend (bortsett fra Storetvedt).  

 

Søkere som er på et studieopphold i inntil ett år ved annet norsk eller utenlandsk universitet, 

enten 

gjennom utvekslingsavtale eller for å spesialisere seg i fag/emner det ikke undervises i ved 

Universitetet 

Bergen, men skal fortsette sine studier ved Universitetet i Bergen, kan innstilles. 

 

Søkeren må ha avlagt eksamener ved Universitetet i Bergen som av omfang utgjør minst 60 

studiepoeng.  

 

En student kan i løpet av sin studietid få tildelt ordinært studentstipend inntil to ganger og fra 

Storetvedts legat én gang. Totalt kan således en student tildeles stipend tre ganger. En student kan 

kun gis én porsjon ved ett og samme års tildeling. Dersom en student mottar “Meltzer-stipend” er 

dette likevel ikke til hinder for at studenten mottar et stipend fra de øvrige studentlegatene.  

 

En søker skal ikke tildeles stipend dersom studenten har arbeidsinntekt og/eller formue av en slik 

størrelse at studenten ikke har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning.  

 

Lånekassens inntekts- og formuesgrenser skal likevel ikke være til hinder for tildeling av stipend, 

dersom det er behov for stipendet til et ressurskrevende, nødvendig og velbeskrevet prosjekt i 

forbindelse med mastergradsstudier. I denne sammenheng skal det blant annet tas hensyn til 

søkers eventuelle akutte økonomiske vanskeligheter.  

 

For søkere til Storetvedts legat gjelder det som hovedregel ingen inntekts- eller  

formuesgrense. Særlig høy inntekt eller spesielt stor formue, kan likevel vektlegges ved 

vurderingen av om søkeren skal tildeles stipend, dersom dette finnes rimelig.  

 

§ 8.  Kvalifisering til stipend. 

For de ordinære studentstipendene, må studenten ha avlagt eksamener med karakter B eller bedre. 

(Forberedende prøver regnes ikke med.) Det forutsettes at karakterene er oppnådd ved normal 

studieprogresjon. 

 

Søkere som skal innstilles til Storetvedt-legat, må ha et karakternivå som kvalifiserer for Meltzer-

stipend. 

 

Studenten må vise til faglig progresjon. Ved vurdering av faglig progresjon skal det tas hensyn til 

dokumentert interesse for studier og forskning. Viderekomne studenter skal gis prioritet. 

Deltakelse i styrings- og studentorgan ved universitetet skal tillegges vekt ved vurderingen. 

 

§ 9.  Tildelingen.  
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Først tildeles de stipend som ifølge sine statutter er større enn den fastsatte normalporsjon
1
. Fra 

Storetvedts legat deles det årlig ut to stipendporsjoner. Over tid søkes porsjonene fordelt mellom 

fakultetene, slik at det tas hensyn til tidligere års tildelinger, ved valg mellom søkere, fra ulike 

fakulteter, som ellers vurderes å ligge på samme nivå. Dette skal imidlertid ikke være til hinder 

for at spesielt sterke kandidater tildeles stipend selv om studentens fakultet ikke skulle stå for tur. 

 

Dernest tildeles de stipend som ifølge sine statutter er knyttet til bestemte fag eller fakultet
2
.  

 

Til slutt tildeles de stipend som ikke er fag- eller fakultetsspesifikke. Disse legatporsjonene 

fordeles på de aktuelle fakultetene i forhold til antall kvalifiserte søkere fra hvert fakultet. 

 

§ 10.  Rangering av innstilte søkere. 

Viderekomne studenter skal gis prioritet. 

 

Ved rangering av søkere (under hvert fakultet) skal bl.a. legges vekt på: 

 

a) Dokumentert faglig dyktighet 

b) Særlige forhold av betydning for studiesituasjonen. 

c) Deltakelse i styrings- og studentorganer. 

 

Det skal tilstrebes en kjønnsmessig lik fordeling av stipendene. Kjønnskvotering skal nyttes 

dersom søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner. 

 

§ 11.  Ikrafttredelse. 

Instruksen trer i kraft straks.         

 

 

Revidert  okt.2004 

 

                                                           
1  For tiden: Carl Johan Storetvedts legat. 
2  For tiden: Frøken Lina Asbjørnsens Stipendiefond, Margrethe Bredals legat og Olaf Lies legat. 


