
 
 

Information om Jernkontorets stipendier för IMP-studenter vid Ltu 
 
 
Stålindustrin värdesätter civilingenjörer inom Industriell miljö- och processteknik området 
högt, och stödjer och stimulerar dem som skaffar sig sådan kompetens. Det är sådana 
civilingenjörer som utvecklar och stärker våra världsledande företag på den globala 
marknaden. Stålindustrins framgångarbygger på tekniskt kunnande och utveckling. Ett jobb i 
industrin idag ger även stora möjligheter till personlig utveckling. 
 
Jernkontorets delar därför ut skattefria kompetensstipendier till studenter, antagna från och 
med ht09, på civilingenjörsprogrammet i Industriell miljö- och processteknik (IMP) vid Luleå 
tekniska universitet. 
 
Som student på IMP kan du få 50 000 kr skattefritt i stipendium från Jernkontoret, förutsatt 
att vissa studiekrav uppfyllts!  
 
Stipendiet delas ut vid 3 olika tillfällen: 
 
Den första delen (20 000 kr) kan sökas av alla IMP-studenter som uppnår 45hp inom 1,5 år 
efter påbörjade studier i åk1, dvs. senast 1 mars det året då man läser termin4.   
Ansökan sker kontinuerligt så snart 45hp är uppnått. Alla poäng ska komma från kurser lästa i 
åk1. 

 
För att vara berättigad till del 1 av stipendiet krävs att kurserna  
M0003K  Industriell miljö- och processteknik 
K0016K  Kemisk grundkurs 
ska vara avslutade samt att du är registrerad som aktiv IMP-student vid ansökningstillfället. 

 
OBS!  Kursen M0042M Överbryggningskurs i matematik, 3.0 hp, kan inte 
räknas med. 

 
 Vid LTU finns 30 stipendier om vardera 20 000 kr. Vid fler än 30 sökande delas stipendierna 

ut i den ordning ansökan lämnas in. 
  



 Den andra delen (20 000 kr) kan tidigast under vårterminen i årskurs 4 sökas av studenter 
som är antagna till inriktningen Hållbar mineral- och metallutvinning och uppnått 210hp på 
programmet.  
 
För att vara berättigad till del 2 av stipendiet krävs att kurserna  
M0001K   Fysikaliska separationsmetoder 7.5hp 
P0001K   Högtemperaturprocesser 7.5hp 
P7005K   Hydrometallurgi 7.5hp 
ska vara godkända. 
 
P7006K   Högtemperaturmaterial 7.5hp 
ska vara påbörjad, dvs du ska vara kursregistrerad. 
 
Samt att du planerar läsa minst 15hp av nedanstående kurser i termin 9: 
P7010K   Processmetallurgi 15hp 
M7001K  Simulering av mineraltekniska processer 7.5hp 
M7003K  Mineralteknik 7.5hp 
 
Och att du planerar utföra ditt examensarbete i 

 X7005K Examensarbete i Kemiteknik, inriktning Hållbar mineral- och metallutvinning, 
  civilingenjör, 30hp 

 
 
Vid LTU finns 15 stipendier om vardera 20 000 kr. Vid fler än 15 sökande sker 
urvalet efter antalet uppnådda högskolepoäng. 
 
 
 



 Den tredje delen (10 000 kr) kan sökas av personer som tagit examen på Industriell miljö- 
och processteknik inriktning Hållbar mineral- och metallutvinning.  
 
För att vara berättigad till del 3 av stipendiet krävs att examensbeviset från IMP-programmet 
kan uppvisas senast 6 år efter det att studierna påbörjats. 
 
Vid LTU finns 15 stipendier om vardera 10 000 kr. Vid fler än 15 sökande sker 
urvalet efter antalet uppnådda högskolepoäng. 
 
 
 
 
 
För frågor vänd dig till  
Eva Gunneriusson (Eva.Gunneriusson@ltu.se) 

mailto:Eva.Gunneriusson@ltu.se

