Riktlinjer för bedömning av lokala KMA-stipendier vid KMH
Vem kan söka?
Alla studenter som är registrerade på utbildning på KMH kan söka stipendierna. Detta gäller även för student
som gör del av sin utbildning vid utländsk högskola genom utbytesprogram. Däremot har sökanden som
studerar vid KMH genom utbyte från annan högskola inte rätt att söka stipendierna.
Stipendiater har enligt KMA endast rätt att erhålla KMA-stipendier till en summa av sammanlagt högst
220.000 kr. Den som erhållit stipendier upp till detta, eller tidigare takbelopp, har inte rätt att söka på nytt.
Hur ansöker jag?
Ansökan görs på särskild blankett som skickas till samtliga studenters KMH e-postadress. Blanketten finns
även att hämta på KMH:s hemsida. Ansökningsblanketten lämnas i Tomas Norbergs postfack i hus 1 (bredvid
IT-avdelningen / Internservice). Sista ansökningsdag är 19 oktober 2018.
Har du frågor rörande stipendierna vänd dig till Tomas Norberg på Studieadministrativa avdelningen som
ansvarar för stipendiehanteringen. Du når honom på tomas.norberg@kmh.se
Vilka krav ställs på mig för att få söka?
För att söka och få stipendium krävs att du fullgjort dina åtaganden gentemot KMH. Detta innebär bl.a. att du
inte får vara avstängd från biblioteket eller Internservice. Ansökningar från de studenter som inte uppfyller
detta krav sorteras bort. Institutionen och de studenter som sökt stipendium informeras om de ansökningar
som sorterats bort. Även försenade ansökningar ogiltigförklaras.
Vad kan jag söka för?
Huvudändamålet med KMA:s lokala stipendier är att främja unga musikstuderandes utbildning. Detta
innebär att stipendierna endast får beviljas till vidareutbildning, deltagande i kurser och utlandsstudier. KMA
godkänner även att stipendiemedlen beviljas för inköp av instrument och noter. Då stipendierna avser att
möjliggöra högre musikstudier efter avslutad utbildning vid KMH ges dessa företrädesvis till studerande i
sista årskursen.
De lokala KMA-stipendierna vid KMH delas ut i belopp mellan 7.500 - 20.000 kr.
Vad är det som bedöms?
De lokala KMA:s stipendierna ges till studenter som på ett förtjänstfullt sätt genomför sina studier. Detta
innebär att det ställs stora krav på din skicklighet, något som KMA:s stipendienämnd betonar som det
viktigaste. Även hur du deltar i och medverkar i samtliga delar av utbildningen är viktigt. Vid bedömningen
ska stor vikt läggas vid hur ett eventuellt stipendium bidrar till din fortsatta utveckling. Vid bedömningen tas
hänsyn till om du tidigare fått stipendium genom KMH.
Vem bedömer min ansökan?
Lärarna vid den institution du studerar vid deltar i bedömningen av stipendieansökningarna.
Akademicheferna föreslår stipendiater till rektor som fattar det slutgiltiga beslutet. Detta beslut fattas tidigast
i januari 2019 och kan inte överklagas.
När meddelas beslut om stipendiater?
Beslut om de lokala KMA-stipendierna meddelas i februari 2019.
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