Röster om LUSS
Lunds universitets stipendiestiftelse

MÅNS PALMSTIERNA, MEDGRUNDARE LUNDS UNIVERSITETS
STIPENDIESTIFTELSE OCH ORDFÖRANDE I STIPENDIENÄMNDEN
Vi vet idag att ett väl fungerande universitet är mycket betydelsefullt för
dess region och för samhället i stort. Lunds universitet är ett bra sådant
exempel. Med sina 47 000 studenter, cirka 7 000 lärare och forskare samt
med åtta fakulteter så utgör universitetet ett viktigt inslag för Lundabygden. Många framstående bolag har haft sin början i universitetet i
Lund. Inte minst har spetsforskningen lockat till sig stora och spännande
forskningsprojekt, som till exempel Max IV och ESS.
Lunds universitet rankas idag bland de 100 främsta i världen. För att bibehålla och förbättra sin position måste universitetet fortsätta attrahera
de mest talangfulla studenterna från såväl Sverige som från andra länder.
Dessa ungdomar utgör grunden för våra framtida forskare, visionärer,
ansvarstagande ledare och samhällsbyggare. Genom att stödja LUSS kan
vi aktivt bidraga till det globala klassrummet vid Lunds universitet.

Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS) grundades den 18 mars 2014 av Rolf Abdon med syfte att samla upp
till 350 medgrundare bland alumni och vänner till Lunds universitet. Stiftelsens syfte är att dela ut stipendier för
att främja utbildning och forskning vid Lunds universitet. LUSS ska också bistå universitetet i arbetet med att
attrahera de mest talangfulla studenterna, från hela världen.

Bli en del av
Lunds universitet

Visionen är att stiftelsen ska bidra till att Lunds universitet behåller och stärker sin position som ett universitet i
världsklass. Avkastningen från stiftelsen blir en viktig stipendiebas för framtida studentgenerationer.

LUNDS UNIVERSITETS STIPENDIESTIFTELSE

Stiftelsen kommer att överlämnas av grundarna som en gåva till Lunds universitet i januari 2018, i samband med
universitetets 350-årsjubileum. Stiftelsen kommer att leva vidare under många år så du som grundare får vara
med och göra ett långsiktigt avtryck i flera generationer.
Stiftelsens arbete leds av en stipendienämnd som utses av Lunds universitets rektor. Stipendienämnden har till
uppgift att löpande följa stiftelsens ekonomiska utveckling och även verka för nya donationer till stiftelsen.
Nämnden ska också föreslå hur mycket som ska delas ut i stipendier samt till vilka kategorier dessa stipendier ska
delas ut. Nämnden består dels av representanter för givarna, dels av anställda vid Lunds universitet.

PIA ALTHIN, MEDGRUNDARE, LUNDS UNIVERSITETS STIPENDIESTIFTELSE
Jag är engagerad i många frågor i Lund, bland annat i start-ups och
medicinsk forskning. Lunds universitet är en viktig lokal aktör och för mig
är det viktigt att vi som verkar här hjälper till att stötta universitetet på
olika sätt. Stipendier till internationella studenter bidrar till en mångfald
på Lunds universitet och ger världsmedborgare möjlighet att förverkliga
sina drömmar. Jag hoppas att kunskapen de får i Lund gör att de i sin tur
kan bidra till samhällsutveckling och utbildning runt om i världen. Min
förhoppning är att LUSS blir en bas för den här typen av stipendier under
lång tid framöver.

Stipendier allt viktigare
För Lunds universitet har internationaliseringen alltid varit en av de
viktigaste strategierna för att ge våra studenter en riktigt bra utbildning.
Om Lunds universitet ska behålla sin starka internationella position måste
vi fortsätta att locka de allra bästa studenterna, oavsett hemland.
Det är därför LUSS är så viktig. Stipendierna gör det möjligt för oss att
förändra livet för unga talanger, genom att ge dem möjlighet att läsa och
forska i Lund. Samtidigt skapar det möjlighet för våra svenska studenter att
bygga internationella nätverk som är ovärderliga i framtiden.

När du donerar till Lunds universitet vet du att din
gåva hanteras på bästa sätt. Du väljer själv om du
vill vara anonym eller om du vill att din gåva får
offentliggöras. Lunds universitet har tagit emot
privata gåvor ända sedan universitetet grundades
för snart 350 år sedan. Det gör att vi har beprövade
rutiner för hur gåvorna tas emot och redovisas. Vi
kan också ge dig råd om olika sätt att utforma din
donation. Du kan ge en årlig gåva fram till och med
januari 2018. Du kan även välja att ge privat eller
via ditt företag. För dig som är bosatt i USA är det
möjligt att donera avdragsgillt via Lund University
Foundation.

Kontakta oss
Eric Hamilton, Donatorrelationer
046-222 03 41, eric.hamilton@fsi.lu.se
Helena Perhag, Donatorrelationer
046-222 30 68, helena.perhag@fsi.lu.se
Måns Palmstierna, Ordförande, Stipendienämnden
vid Lunds universitets stipendiestiftelse
070-5253545, palmstierna.mans@gmail.com

BETALNINGSINFORMATION
Bankkonto 6759-244 352 208 (Handelsbanken) eller Bankgiro 184-0347
Från utlandet:
Kontonummer: 6759 244 352 208 (SHB), IBAN: SE52 6000 0000 0002 4435 2208, BIC/SWIFT-kod: HANDSESS
Vänligen märk gåvan med ditt namn och “LUSS-350”.

Som tack för att du bidrar till detta arbete bjuder jag in dig till 350-klubben, en plattform för idéutbyte och spännande möten exklusivt för LUSS
grundare. Jag kan lova dig en unik möjlighet att komma nära forskning och
utbildning i absolut världsklass.
TORBJÖRN VON SCHANTZ, REKTOR

donationskampanj.lu.se

LUNDS UNIVERSITET
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

Nätverk för framtiden

En värld av kunskap

Om det är något jag lärt mig efter en lång internationell karriär så är det
värdet av att bygga och vårda sina nätverk. Det är i möten över gränser
och mellan kompetenser som riktigt starka idéer föds och utvecklas.

Din gåva till LUSS öppnar en värld av kunskap för unga
studenter, men också för dig själv. Som donator blir du
inbjuden till 350-klubben, ett sällskap för Lunds universitets stipendiestiftelses grundare. Du får ett livslångt
medlemskap och bjuds till ett stort antal arrangemang
där du träffar andra personer som delar ditt intresse för
vetenskap och samhälle.

Därför är vi en grupp före detta lundastudenter och vänner till universitetet som tagit initiativet till LUSS, Lunds universitets stipendiestiftelse.
Vi vill samla personer som vardera bidrar med 350 000 kronor till
stiftelsen, som därefter kan dela ut stipendier i stor omfattning, under
många år. Vi blir tillsammans grundarna av LUSS. Syftet med stiftelsen
är att kunna hjälpa internationella toppstudenter att komma till Lund
för att utbildas och samtidigt bidra med viktiga perspektiv till våra
svenska studenter.
Vi menar att det inte bara är Lunds universitet som drar nytta av ett
sådant initiativ, utan också samhället som helhet. Sverige är beroende
av att ha universitet av absolut världsklass, om vi ska kunna behålla den
starka position inom forskning och utbildning som vi haft i decennier.
För oss är bidragen till LUSS ett sätt att säkra ett inflöde av internationell
spetskompetens och samtidigt hjälpa våra svenska studenter att bygga
globala nätverk som de och deras framtida arbetsgivare har nytta av i
många år. Samtidigt bidrar vi till att behålla Lund på den akademiska
världskartan.
För dig som donator öppnar Lunds universitet för en spännande resa.
Du får en unik insyn i universitetets verksamhet genom möjligheten
att träffa ledande forskare och studenter. Det är spännande på ett
rent personligt plan, men kan också vara mycket värdefullt för din
professionella verksamhet. Närheten till Lunds universitets avancerade
forskning är strategiskt viktig för många verksamheter. Din donation
kan delas upp på flera betalningar fram till och med januari 2018. Det
gör det enkelt att lösa donationen genom till exempel avdragsgill
aktieutdelning.
Du bjuds också in att återkommande träffa de andra stiftelsegrundarna,
diskutera med forskare, möta andra personer inom svenskt och
internationellt näringsliv och inte minst träffa de internationella
talanger som får möjlighet att studera i Lund. Det blir ett sätt att
fortsätta utveckla ditt eget nätverk och ger dig en möjlighet att lära
för livet, samtidigt som du hjälper unga att börja bygga sina nätverk.
Tveka inte att höra av dig.

ROLF ABDON
INITIATIVTAGARE TILL LUNDS UNIVERSITETS STIPENDIESTIFTELSE

Här möter du världsledande forskare. Tillsammans med
dem diskuterar du utmaningar och visioner och får deras
perspektiv på dina egna frågeställningar. Du ges en unik
inblick i Lunds universitets prioriterade forskningsområden, varav många i absolut världsklass.
Du lär också känna andra donatorer med bakgrund
från svenskt och internationellt närings-, kultur- och

Korta fakta om Lunds universitet
samhällsliv. Det ger stora möjligheter till professionellt
erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Kanske träffar
du också på någon av dina studiekamrater?
350-klubben är en viktig plattform för att knyta samman näringsliv, kultur, samhälle och akademi. Den ska
kännetecknas av visionära idéer, spännande samtal och
oväntade möten.
350-klubben blir också en viktig strategisk referensgrupp för Lunds universitet i arbetet med att fortsätta
vara ett universitet i världsklass. Därför kommer du att
få insyn i universitetets strategiska utmaningar, och
bjuds in att dela med dig av din erfarenhet kring samhällsutveckling och företagande.

42 000

JACOB BRAUN, ENTREPRENEURSHIP - NEW VENTURE CREATION
Lunds universitet har en lång akademisk tradition och är berömt för att vara
väldigt inkluderande för internationella 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. Det finns en väldigt välkomnande
miljö i Lund och jag fick många vänner för livet. Stipendiet gjorde det möjligt
för mig att få en utbildning vid Lunds universitet utan att behöva ta ett lån.
Det hade annars begränsat mina yrkesval efter examen. Jag är övertygad om
att internationella studenter bidrar med unika perspektiv och berikar utbildningen för alla studenter, både svenska och internationella.

Examina, 2000-2016

Studenter 2016, individer, helår.
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Tidigare stipendiater
SIQI ZHAO, DEVELOPMENT STUDIES, ECONOMIC GROWTH, INNOVATION &
SPATIAL DYNAMICS
Jag valde Lunds universitet eftersom det är ett av världens mest prestigefulla
universitet med pedagogik och lärare i toppklass. Lunds fantastiska kombination
av genuin akademisk miljö och spännande studentliv är precis vad jag letade
efter. Jag är säker på att kunskaperna jag har fått under mina studier här kommer att bli en stabil plattform för min framtida karriär. 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.
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Vetenskapliga publikationer
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Ranking av ämnen
QS topp 100 (2016)

18

ämnen bland de 100 bästa
bl a geografi (16), miljövetenskap (44) och omvårdnad (47)

Times Higher Education topp 100 (2016/17)
»» Naturvetenskap (65)
»» Livsvetenskaper (42)
»» Klinisk och preklinisk hälsa (66)

