Förhandsgranskning av formulär

November / Doktorandstipendier år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.11.2021 - 30.11.2021
Denna förhandsgranskning har skapats: 19:24 29.11.2021
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/5 Ändamål och grunduppgifter
Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Läs våra allmänna anvisningar för novemberansökan här.
Bekanta dig också med de anvisningar som gäller specifikt doktorandstipendium.
Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du/ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du/ni kontrollera detta
på startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du/ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan
du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Jag ansöker (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200
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Ange ändamålet för doktorandstipendiet med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken).
Texten används både under beredningen och i förteckningar över beviljade understöd.

Ansökt belopp (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.
Doktorandstipendiets storlek är högst 26 000 euro/år och inkluderar socialskydd för stipendiater.
Mera information om socialskyddet ger Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt www.lpa.fi.
(0 - 26000)

Verksamhetsområde (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Välj stegvis området
för din ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara slutligen ditt val.

Forskning
Samhällsvetenskap och ekonomi
• Samhällsvetenskap och ekonomi
Humaniora
• Humaniora
Pedagogik
• Pedagogik
Naturvetenskap
• Medicin, biomedicin, veterinärmedicin
• Fysik
• Biologi
• Kemi
• Övriga naturvetenskaper

Åldersgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Barn och ungdomar, Vuxna, Alla, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Språkgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
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Valmöjligheter: Svenskspråkiga, Både svensk- och finskspråkiga, Finskspråkiga, Annat, Oklart,
ansökan omfattar flera projekt

Område (Obligatorisk)
Verksamheten sker huvudsakligen inom:
Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Hela Svenskfinland,
Övriga Finland, Annat, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Steg 2/5 Plan
Vid vilket universitet eller vilken högskola doktorerar du? (Obligatorisk)

Forskningsplan (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

Beskriv din forskningsplan kort. Ur planen ska framgå bakgrund, mål, forskningsmetoder,
tidsplan och förväntade resultat. En mer ingående forskningsplan kan laddas upp som bilaga.
Högst 4000 tecken.

Beskriv forskningens eller din anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)
Stöd för forskning i humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter att forskningen
har en relevans för det svenska i Finland. I fråga om naturvetenskaper och medicin gäller
respektive specialfonds villkor.

Sekundär e-postadress (Obligatorisk)
Uppge en alternativ e-postadress på vilken vi når dig ifall den e-post adress, som du nu angett i
din sökandeprofil, slutar fungera. Detta är speciellt viktigt t.ex. om du är utomlands och den epostadress du normalt använder slutar fungera, eller ifall du är i slutskedet med ditt
doktorandarbete.
Frågans hjälptext:
Om du inte har andra e-postadresser än den du angett i din sökandeprofil kan du skriva
"ingen" i rutan. Kom istället ihåg att uppdatera informationen i din sökandeprofil ifall den epostadress du nu använder slutar att fungera.
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Steg 3/5 Datalagret för forskningsinformation
Projektnamn (Obligatorisk)
Observera att det projektnamn du anger här kommer att publiceras i samma form på Datalagrets
webbplats.

Projektbeskrivning för Datalagret för forskningsinformations webbplats (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 1500

Ifall ert forskningsprojekt beviljas bidrag kommer denna beskrivning att publiceras på Datalagret
för forskningsinformations webbplats.

Är forskningen ett internationellt samarbete? (Obligatorisk)
Ingår det något internationellt samarbete i forskningsprojektet, som till exempel en
sampublikation med en internationell organisation?
Ja
Nej
Vet inte

Är forskningen ett företagssamarbete? (Obligatorisk)
Samarbetar ni med något företag som också beviljats finansiering för forskningsprojektet?
Ja
Nej
Vet inte

Startdatum för forskningsarbetet (Obligatorisk)
När inleds den del av forskningsarbetet som denna ansökan gäller?

Vetenskapsgren enligt Statistikcentralens klassificering (Obligatorisk)
Vänligen ange den vetenskapsgren under vilken ditt forskningsarbete faller enligt den
klassificering som används av statistikcentralen.
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Valmöjligheter: Matematik, Statistik, Data- och informationsvetenskap, Fysik, Rymdvetenskap
och astronomi, Kemi, Geografi och miljövetenskaper, Geovetenskaper, Miljövetenskap,
Biovetenskaper, Ekologi, evolutionsbiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Växtbiologi,
mikrobiologi, virologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Övrig naturvetenskap, Arkitektur,
Byggnads- och samhällsteknik, El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik,
Maskin- och produktionsteknik, Teknisk kemi, kemisk processteknik, Materialteknik, Medicinsk
teknik, Miljöteknik, Miljöbioteknologi, Industriell bioteknologi, Nanoteknologi, Övrig teknik och
teknologi, Basmedicin, Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper, Klinisk medicin,
Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin, Cancersjukdomar, Kvinno- och
barnsjukdomar, Neurologi och psykiatri, Öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, Kirurgi,
anestesiologi, intensivvård, radiologi, Odontologi, Hälsovetenskaper, Hälsovetenskap,
Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Gymnastik- och idrottsvetenskap, Vårdvetenskap,
Farmaci, Medicinsk bioteknologi, Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap,
Jordbruksvetenskap och skogsvetenskap, Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap, Djursvetenskap,
mjölkproduktlära, Veterinärvetenskap, Jordbruksbioteknologi, Övriga jordbruksvetenskaper,
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik, Socialvetenskaper, Sociologi, Social- och
samhällspolitik, Psykologi, Pedagogik, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap,
Socialgeografi och ekonomisk geografi, Övriga samhällsvetenskaper, Filosofi, Språk och
litteratur, Språkvetenskaper, Litteraturforskning, Konstforskning, Teater, dans, musik, övrig
scenkonst, Bildkonst och formgivning, Teologi, Historia och arkeologi, Övriga humanistiska
vetenskaper, Övriga

ORCID-id

ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher
and, through integration in key research workflows such as manuscript and grant submission,
supports automated linkages between you and your professional activities ensuring that your
work is recognized. For more information, please see ORCID.org.

Steg 4/5 Andra bidrag
Stat och kommun (Obligatorisk)

Stiftelser och fonder (Obligatorisk)
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Steg 5/5 Bilagor och publikationer
Filer (Obligatorisk)
För att ansökan ska anses komplett och vi skall kunna behandla den måste alla följande bilagor
ingå:
Meritförteckning (riktgivande modell finns på Forskningsetiska delegationens hemsida)
Forskningsplan.
Filformatet PDF är det enda som godkänns. Namnge filerna så att det framgår vad det är för
filer! Max storlek på en enskild fil är 10MB.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Sökandes publikationer
Vetenskapliga artiklar som publicerats i tidskrifter eller som för tillfället är i tryck (inga abstrakt
eller manuskript). Välj max tio publikationer.
Exakt citat
Tidningens/tidskriftens Författarens/författarnas
(t.ex. volym,
Impactfaktor Publikationsrubrik
namn
namn
år,
sidnummer)

Lägg till en ny rad Infoga data från excel

Fyll i rekommendationer (Obligatorisk)
I rutan nedan skriver du ett meddelande till personen du valt att ge dig en rekommendation för
din doktorsavhandling/ ditt forskningsprojekt. Du kan kort beskriva din avhandling/ ditt
forskningsprojekt i meddelandet.
Fyll i åtminstone en persons namn, titel och epost. Använd om möjligt den e-post personen
använder i tjänst.
Du kan ändra på meddelandet eller på andra uppgifter fram till att du sänt in ansökan.
När du sänder in ansökan får personen du önskar en rekommendation av en e-post med en länk
till ditt meddelande och till en rekommendationsblankett.
När rekommendationen sänts in får du ett meddelande per e-post. Du kan också logga in i
ansökningssystemet och kontrollera om rekommendationen sänts in. Rekommendationerna
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behandlas konfidentiellt.

Referens 1
Meddelande du vill skicka till den som ska ge sin rekommendation

Namn, titel och arbetsplats:
E-post:

Referens 2
Meddelande du vill skicka till den som ska ge sin rekommendation

Namn, titel och arbetsplats:
E-post:
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