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Chalmersstudenter till UC Berkeley och Silicon Valley 
- möjligt utan egen ekonomisk insats tack vare stöd från Stenastiftelsen 
 
Studenter på programmet Industriell ekonomi på Chalmers har möjlighet att söka till ett 
utvecklande sommarprogram på University of California, Berkeley i Kalifornien. Chalmers står för 
avgiften till UC Berkeley men övriga kostnader måste betalas av studenterna själva. För att alla 
studenter som uppfyller betygskraven, oavsett personlig ekonomisk situation, ska kunna delta i 
sommarprogrammet 2021, donerar Stenastiftelsen 609 000 kronor till Institutionen för teknikens 
ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. 
 
Det femåriga programmet Industriell ekonomi 
integrerar teknik och ekonomi. Efter sitt tredje 
eller fjärde år har 35 studenter möjlighet att 
delta i ett mycket uppskattat sommarprogram 
vid UC Berkeley på östsidan av San 
Fransiscobukten i Kalifornien. Chalmers 
hanterar ansökningarna till programmet och 
urvalet baseras på studenternas betyg.  
 
Avgiften till UC Berkeley finansieras av 
Chalmers men övriga kostnader som resa, 
uppehälle, visum med mera måste studenterna 
stå för själva. Tack vare donationen från 
Stenastiftelsen behöver ingen student avstå på 
grund av de tillkommande kostnaderna.  
 
”Studenter som både har kommit in på 
programmet Industriell ekonomi och har 
presterat så väl att de blivit antagna till 
sommarprogrammet är utan tvekan mycket 
begåvade. Genom donationen är vi glada att kunna bidra till deras fortsatta utveckling”, 
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen. 
 
Sommarprogrammet består av tre delar:  

1. Två kurser ur Berkeleys kurskatalog som studenterna väljer efter eget intresse och deltar i 
tillsammans med Berkeleys ordinarie studenter 

2. Studiebesök på både nystartade företag och välkända och innovativa verksamheter i Silikon 
Valley, som till exempel Tesla, Google, Netflix och Stanforduniversitetet 

3. Ett projektarbete med fokus på affärsutveckling i nystartade företag som utförs i samarbete 
med lokala företag 

 
Antagningen till programmet äger rum under slutet av 2020. Tidigare deltagare vittnar om att 
sommarprogrammet vid Berkeley, ett av världens främsta universitet, är väldigt givande, 
inspirerande och lärorikt. 
 

2019 års utbyte av studenter framför UC Berkeley 



”Sommarprogrammet gör stor skillnad för många studenter. 
Förutom studier i en internationell miljö och kunskap om att 
driva innovativa företag får de värdefulla erfarenheter av att 
verka i en annan kultur och ta del av andra sätt att tänka. Vi är 
väldigt tacksamma över donationen som gör att alla som 
ansökt och fått en plats kan delta”, säger Marcus Holgersson, 
docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och 
organisation på Chalmers, tidigare gästforskare vid UC 
Berkeley och ansvarig för planering och genomförande av 
sommarprogrammet. 
 
Om corona-pandemin förhindrar säkra resor eller studier på  
Berkeleys campus i Kalifornien kommer 2021 års 
sommarprogram att skjutas upp till sommaren 2022.  
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Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A 
Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg 
och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, 
humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för 
stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers 
möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om 
utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom 
kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se 
 
För mer information om Berkeleyutbytet se här: Berkeleyutbytet (berkeleychalmers.se) 
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