
1. Stipendiefonderna 
 
1.1. Sammandrag över stipendiefondernas andelar och 

användningsändamål  
 
 

 
Stipendiefon
der 

Ursprungligt 
kapital 

Andel per 
31.12.2008 

Användningsända
mål 

Analys 

 
Bergsrådet 
Gustaf 
Zittings 
understödsfo
nd I 
 

 
FIM 10,000; gåva 
donerad 2.2.1920  
FIM 10,000; gåva 
donerad 19.5.1928 
FIM 2,000; gåva 
donerad 22.5.1934 
 

 
0,39% 

 
Ett eller flera 
stipendier skall 
årligen tilldelas för 
att ekonomiskt 
stöda en eller flera 
ingenjörsstuderand
e som 
framgångsrikt 
bedrivit sina studier 
vid Arcada.  

 
Stipendiet kan 
även tilldelas en 
person som avlagt 
ingenjörsexamen 
från Arcada eller 
dess föregångare 
Tekniska 
Läroverket i 
Helsingfors för 
fortsättningsstudier 
inom 
teknikområdet.  
 

 
Stöd till 
stud. el 
forts. 
studier 

 
Bergsrådet 
Gustaf 
Zittings 
understödsfo
nd II 
 

 
FIM 100,000; 
testamentarisk 
donation 
14.9.1934. 

 
 

 
2,75% 

 
Ett eller flere 
stipendier kan 
årligen tilldelas 
personer som för 
närvarande 
bedriver 
ingenjörsstudier 
eller som för högst 
sex år sedan avlagt 
ingenjörsexamen 
vid Arcada för 
studier eller praktik 
utomlands. 
 

 
Stud. el. 
ingenjör 
för 
utlandsst
udier 

 
Dimitterade 
elevers 
stipendiefond 
 

 
FIM 6,865; gåva 
donerad i maj 
1928. Beloppet har 
sedermera utökats. 

 
 

 
2,72% 

 
Ett eller flere 
stipendier skall 
årligen tilldelas en 
eller flera 
framstående 
studenter som 
dimitterats med 
ingenjörsexamen 
från Arcada.  
 
 

 
Premierin
g 

 
Direktor Max 
Sergelius 
stipendiefond 
 

 
FIM 7.000; gåva, 
donation till Rektor 
Sergelius 50 
årsdag 5.5.1929.  

 
3,27% 

 
Ett eller flera 
stipendier skall 
årligen lediganslås 
att sökas av en 

 
Stud. el 
ingenjör 
Energi 
och 



 
 

eller flera studenter 
som med synnerlig 
framgång bedrivit 
studier på Arcada 
inom avdelningen 
för Energi och 
materialteknik.  

 
Stipendiet kan 
även lediganslås 
att sökas av 
ingenjör som 
utexaminerats från 
Arcada och som 
bedriver 
fortsättningsstudier 
eller forskning inom 
avdelningen för 
Energi- och 
materialteknik  
 

materialte
knik 

 
Centralgjuteri
ets 
stipendiefond 
 

 
FIM 5.000, gåva 
donerad 1939 
FIM 5.000, gåva 
donerad 20.3.1941  
FIM 5.000, gåva 
donerad 17.3.1942  
FIM 5.000, gåva 
donerad 27.4.1944  

 
 

 
0,83% 

 
Ett eller flera 
stipendier skall 
årligen utdelas för 
att premiera 
studerande som  
med god framgång 
bedrivit studier i 
plastteknik vid 
Arcada. 
 
 

 
Stud. 
plast 

 
Familjen 
Alex. Ärts 
stipendiefond 
 

 
FIM 250.000; gåva 
donerad 16.5.1960  
FIM 1.774.250; 
gåva donerad 
20.9.1962  
 

 
10,45% 

 
Ett eller flera 
stipendier skall 
tilldelas 
ingenjörsstuderand
e eller ingenjörer 
som utexaminerats 
från Arcada eller 
dess föregångare 
Tekniska 
Läroverket i 
Helsingfors och 
vars modersmål är 
svenska för 
fortsättningsstudier 
eller för att bedriva 
forskningsarbete i 
Finland eller 
utomlands.  
 

 
Stud el 
ingenjör 
forts. 
stud. el 
forskning 

 
Svenska 
Handelslärov
erkets 
stipendiefond 
 

 
FIM 81,920 vid 
överlåtelsen till 
Stiftelsen Arcada 
17.6.1996. 

 
 

 
0,05% 

 
Ett eller flera 
stipendier skall 
årligen tilldelas en 
eller flera 
ekonomistuderand
e vid Arcada.  
 

 
Ekonstud. 

 
 
 

 



1.2. Riktlinjer vid utdelningen 
 

Mottagare av medlen kan vara studenter eller alumner inom teknik samt 
sådana projekt som involverar studenter inom teknikens område. 
 
Donatorernas namn skall alltid anges vid beviljandet av medlen. 
 
10 – 15% av de utdelningsbara medlen är avsedda att utgöra premiering. 
Dessa medel skall utdelas i samband med dimission.  
 
Minst 4% av de utdelningsbara medlen bör reserveras för plastteknik. 
 
0,25% av de utdelningsbara medlen skall reserveras för ekonomiestuderande 
på Arcada. 
 
Det resterande beloppet av de utdelningsbara medlen kan ges som 
stipendier eller understöd: 
 

i) Till studenter inom de tekniska utbildningarna i Arcada 
ii) Till ingenjörer som utexaminerats från Arcada eller dess 

föregångare för forskningsarbete eller fortsatta studier i Finland 
eller utomlands 

iii) För studier för ingenjörsexamen  
iv) För utomlandspraktik 
v) För projekt inom Arcada 


