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Stipendier - din gåva gör skillnad
Sedan Sverige införde avgifter för studenter från länder utanför Europa 2011, har det blivit svårare
för internationella studenter att studera vid Lunds universitet. Detta sätter Lunds universitets
globala klassrum på spel. Med din hjälp kan universitetet dela ut välbehövliga stipendier till dessa
framstående studenter och på så vis behålla sin konkurrenskraft.
Lunds universitet rankas som ett av världens främsta lärosäten. Hit
söker sig studenter från hela världen. Just vår starka internationella
prägel, både vad gäller forskning och utbildning, är ett av våra
främsta kännetecken.
Stipendier kan vara helt avgörande för internationella studenters
möjlighet att studera vid Lunds universitet. Under nästan 350 år
har vårt goda rykte inom utbildning och forskning lockat de mest
talangfulla studenterna, både nationellt och internationellt.
Universitetet attraherar idag flest internationella studenter av alla
svenska universitet. De internationella studenterna som kommer
till Lund för att ta sin masterexamen bidrar med nya idéer, gränsöverskridande perspektiv och gör både universitetet och Lund till en
attraktiv och kreativ plats som lockar de bästa talangerna.
Många utbildningar behöver det globala klassrummet – själva
upplägget förutsätter att studenterna kommer från olika delar
av världen. Genom utländska studenter får vi bra ambassadörer.
Vi behöver utbilda våra studenter för en global värld. För att arbeta
i ett företag som agerar globalt krävs ofta kunskap och kontaktnät.
Ett stipendium kan göra stor nytta för dem som har svårt att
finansiera sina utlandsstudier. Ditt engagemang och stöd kommer att bidra till att vi kan erbjuda såväl svenska som utländska
studenter en chans att blomstra i ett globalt och komplext
samhälle.

KONTAKTPERSON DONATORRELATIONER
Eric Hamilton, 046-222 03 41, eric.hamilton@fsi.lu.se
Helena Perhag, 046-222 30 68, helena.perhag@fsi.lu.se
Om du redan bestämt dig för att stödja Lunds universitet, vänligen
använd vårt bankgiro 184-0347. Ange ditt namn och kontaktuppgifter
samt att du vill donera till stipendier. Du kan också ge direkt på www.
donationskampanj.lu.se

RÖSTER FRÅN STUDENTER
”Kurserna som jag deltog i höll hög akademisk nivå och
hjälpte mig att utvecklas professionellt, vilket har visat sig
mycket värdefullt i min yrkeskarriär. Jag är övertygad om
att internationella studenter bidrar med unika perspektiv
och berikar utbildningen för alla studenter, både svenska
och internationella.”, Jacob Braun, Entrepreneurship - New
Venture Creation
”Stipendiet har gett mig möjlighet att bredda min horisont
genom ökad kunskap, sociala aktiviteter och resor. Genom
att ta emot studenter från hela världen blir Lund ett mer
internationellt universitet för varje år som går. Varje internationell student tillför något nytt, oavsett om det handlar om
nya tankar och idéer eller genom att bidra till ett rikare studentliv.”, Siqi Zhao, Deveopment Studies, Economic Growth,
Innovation & Spatial Dynamics
VAD INNEBÄR EN DONATION?
Du som skänker pengar till stipendier för avgiftsbelagda studenter
bidrar i hög grad till att förändra livet för dessa unga människor.
Många gånger får studenterna också viktiga roller i sitt hemlands
utveckling. Genom en gåva gör du det möjligt för fler att komma
och studera vid Lunds universitet.
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

