Reglemente för Studentstipendiefonderna
3.1 Bakgrund
Fonderna Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I (1.1), Bergsrådet Gustaf
Zittings understödsfond II (1.2), Dimitterade elevers stipendiefond (1.3),
Direktor Max Sergelius stipendiefond (1.4), Centralgjuteriets stipendiefond
(1.5) samt Familjen Alex. Ärts stipendiefond (1.6), utgör stipendiefonder, vilka
mellan åren 1920 och 1962 donerats genom gåvobrev och testamenten att
förvaltas av Tekniska Läroverket i Helsingfors, vilket idag utgör en del av
Yrkeshögskolan Arcada Ab. Yrkeshögskolan Arcada Ab ägs av Stiftelsen
Arcada, som även förvaltar fonderna. Svenska handelsläroverkets
stipendiefond (1.7) överfördes att förvaltas av Stiftelsen Arcada i samband med
att Stiftelsen Arcada i ett överlåtelseavtal den 17 juni 1996 mellan Stiftelsen
Arcada och Svenska Handelsläroverket Ab övertog ansvaret för utbildningen
på tredje stadiet av Svenska Handelsläroverket. Fonderna 1.1. – 1.7. benämns
härefter gemensamt ”Stipendiefonderna”.
3.2 Ursprungligt kapital och användningsändamål
Stipendiefond

Ursprungligt kapital

Andel per
31.12.2008

Användningsändamål

Analys

Bergsrådet
Gustaf Zittings
understödsfond
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
ingenjörsstuderande
som framgångsrikt
bedrivit sina studier vid
Arcada.

Stöd till
stud. el
forts.
studier

Stipendiet kan även
tilldelas en person som
avlagt
ingenjörsexamen från
Arcada eller dess
föregångare Tekniska
Läroverket i
Helsingfors för
fortsättningsstudier
inom teknikområdet.
Bergsrådet
Gustaf Zittings
understödsfond
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
utlandsstu
dier

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

Premiering
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ingenjörsexamen från
Arcada.

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

Stud. el
ingenjör
Energi och
materialtek
nik

Stipendiet kan även
lediganslås att sökas
av ingenjör som
utexaminerats från
Arcada och som
bedriver
fortsättningsstudier
eller forskning inom
avdelningen för Energioch materialteknik
Centralgjuteriet
s 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
svenskspråkiga
ingenjörsstuderande
eller ingenjörer som
utexaminerats från
Arcada eller dess
föregångare Tekniska
Läroverket i
Helsingfors för
fortsättningsstudier
eller för att bedriva
forskningsarbete i
Finland eller
utomlands.

Stud el
ingenjör
forts. stud.
el
forskning

Svenska
Handelslärover
kets
stipendiefond

FIM 81,920 vid
överlåtelsen till
Stiftelsen Arcada
17.6.1996.

0,05%

Ett eller flera stipendier
skall årligen tilldelas en
eller flera
ekonomistuderande vid
Arcada.

Ekonstud.

3.3. Förslagsställarna
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Prefekterna, examensansvariga, forskningsledarna och lärarna har rätt att
inkomma med förslag på premieringar.
Studerande vid Arcada samt Arcada alumner har rätt att ansöka om medel
inom ramen för Stipendiefondernas ändamål.
3.4. Utdelningsorgan
Användningen av de till utdelningen anvisade medlen bestäms av ett utskott
bestående av fyra till sex personer, varav åtminstone en person bör vara en
extern representant. Stiftelsen Arcadas styrelse tillsätter utskottets medlemmar
för en mandatperiod om två år. Utskottsmedlemmarna kan återväljas. Utskottet
kan vid behov anlita sakkunniga. Utskottet kan även besluta om att vid behov
öppet lediganslå medel.
På utskottet ankommer att med iakttagande av ändamålen med och reglerna
för de enskilda fonderna fatta beslut om användningen av de medel som står
till förfogande för utdelning i de enskilda fonderna.
Utskottet avger årligen en rapport om medelsanvändningen till styrelsen.
3.5 Riktlinjer vid utdelningen
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 ekonomie studerande
på Arcada.
Det resterande beloppet av de utdelningsbara medlen kan ges som stipendier
eller understöd:
i)
ii)

Till studenter inom de tekniska utbildningarna i Arcada
Till ingenjörer som utexaminerats från Arcada eller dess föregångare
för forskningsarbete eller fortsatta studier i Finland eller utomlands

3.6. Meddelande om beviljande av medel
Utskottet skall meddela mottagarna av medel genast efter att utskottet fattat
beslut och samtidigt meddela om tidpunkten för när medlen utbetalas.
3.7. Redovisning, användning av medlen och publicering
Mottagaren av medel skall inkomma med en klar och utförlig redovisning över
användningen av medlen till utskottet före utgången av decembermånad året
efter beviljandet av medlen, om inte annat beslutits i samband med
utdelningen. Ifall utskottet beviljat medel till en student som premiering, för god
studieframgång eller som resestipendium behöver studenten inte inkomma
med någon redovisning.
Om mottagaren av medel inte inkommer med en redovisning inom den ovan
angivna fristen eller om de beviljade medlen inte använts inom ett år från
beviljandet, kan utskottet kräva återbetalning av medlen.
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Vid offentliggörande och publicering av projekt och projektresultat som
finansierats med medel från Stipendiefonderna bör källan till medlen alltid
anges.
3.8. Ändring av reglemente
Detta reglemente kan ändras av Stiftelsen Arcadas styrelse efter att ha
inhämtat utlåtande av utskottet.
3.9. Upplösning
Skulle någon fonds ändamål inte längre kunna förverkligas, skall fonden
upplösas och fondens kvarvarande medel sammanslås med annan fond med
likartade ändamål inom Stiftelsen Arcada. Vid en eventuell upplösning av
Stiftelsen Arcada skall fondens behållna medel tillfalla en sådan finländsk
svenskspråkig institution som befrämjar ändamål liknande dem fonden verkat
för.
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