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Inledning
Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas goda förutsättningar för att bedriva studier och
samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid, inte minst motion och idrott.
Rutiner avseende stöd till elitidrottande studenter vid Uppsala universitet fastställdes av rektor 201504-21 (UFV 2014/153). Rutinerna togs fram efter önskemål från studenter, institutioner och
idrottsorganisationer på lokal, regional och nationell nivå om att Uppsala universitet i högre
utsträckning ska möjliggöra akademiska studier parallellt med idrottssatsningar på elitnivå.
Rutinerna har följts upp löpande.
En utgångspunkt är att de elitidrottande studenterna inte ska särbehandlas i relation till andra
studenter när det gäller antagning. Stöd kan endast komma ifråga för elitidrottande studenter som
antagits på samma villkor och förutsättningar som andra studenter.

Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet:
rutiner
De rutiner som beskrivs i detta dokument syftar till att generellt uppmuntra alla studenter att
utöva motion och idrott och därmed förbättra studiemiljön vid Uppsala universitet. Genom att
lyfta fram goda exempel och genom förbättrad information om möjligheterna att kombinera
högre studier och elitidrott kan rekryteringen till universitetet stärkas.
Universitetets definition av elitidrott och elitidrottare följer huvudsakligen en vedertagen
definition. Idrotten ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Individuella
idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att räknas som
elitidrottare. Elitlagidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen
gäller också tränare för elitlag och elitaktiva, domare på elitnivå, förbundskapten för landslag
och förbundstränare.

Riktad information till elitidrottande studenter
På Uppsala universitets webbplats finns information till presumtiva och befintliga studenter om
vilken typ av stöd och service som universitetet kan ge. En särskild sida för information till
studenter som vill kombinera elitidrott och studier finns, http://uu.se/utbildning/plugga-pauniversitetet/idrott-studier/ . Denna sida innehåller en definition av vad som avses med
elitidrottande student, vilken typ av stöd elitidrottande studenter kan erhålla och
kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Sidan innehåller också intervjuer med elitidrottande
studenter för att illustrera och exemplifiera möjliga stödformer.
Ansvariga: Studentavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Mottagande och vägledning av elitidrottande studenter
Studie- och karriärvägledare placerade vid den centrala studie- och karriärvägledningen är
huvudansvariga kontaktpersoner för studenter och institutioner i frågor som rör elitidrott och
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studier. De tar emot och vägleder presumtiva och befintliga studenter samt ansvarar för att
förmedla vidare kontakter inom universitetet.
På områdes- och fakultetsnivå finns kontaktpersoner tillgängliga för studenter i frågor som rör
möjligheten att kombinera elitidrott med studier inom aktuellt program eller kurs.
Ansvariga: Studentavdelningen samt respektive vetenskapsområde.

Stipendieprogram
Med syfte att lyfta fram goda förebilder inom Uppsala universitet och möjligheterna att
kombinera studier och elitidrott finns ett stipendieprogram. Fyra personliga stipendier om
vardera 25 000 kr per läsår utdelas. Stipendierna ska som grundregel fördelas lika mellan könen.
Villkor för att komma ifråga som stipendiat: aktiv student vid Uppsala universitet som bedrivit
minst en termins studier på minst halvfart och med godkända resultat. Intyg från idrottsledare
om utövande av idrott på elitnivå ska bifogas ansökan. Saknas sökande som uppfyller villkoren
minskas antalet stipendier. Stipendiet kan endast erhållas en gång.
En beredningsgrupp med representanter från vetenskapsområdena,
kommunikationsavdelningen, planeringsavdelningen, studentavdelningen och en extern
representant (idrottsförening) föreslår stipendiater. Beslut om stipendiater fattas av rektor.
Stipendierna delas ut vid ett publikt sammanhang och uppmärksammas i universitetets
kommunikationskanaler.
Ansvariga: Planeringsavdelningen i samråd med kommunikationsavdelningen och
studentavdelningen.
Kostnader: 100 tkr/år i tre år. Finansieringen av stipendieprogrammet sker via Gustavianska
stiftelsens avsättning och utbetalas av Uppsala Akademiförvaltning.
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