Förhandsgranskning av formulär

Journalistpraktikanter år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.01.2022 - 31.01.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 12:12 24.01.2022
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 1/3 ändamål och allmänna uppgifter
Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan
(Obligatorisk)

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 100

Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 100 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, för vem, var och när. Texten används både under beredningen
och i förteckningar över beviljade understöd.
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Område (Obligatorisk)
Verksamheten sker huvudsakligen inom:
Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Hela Svenskfinland,
Övriga Finland, Annat, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Kontaktperson på redaktionen med kontaktuppgifter (Obligatorisk)

Nuvarande studieår av totalt antal (ange examensdatum om du är utexaminerad)
(Obligatorisk)

T.ex. 4 av 5.

Studieinstans och fakultet/inriktning (ange huvud- och biämnen) (Obligatorisk)
Ange huvud- och biämnen samt studiespråk

Steg 2/3 plan
Plan (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000 (min 500)

Formulera fritt varför du ansöker om stipendium för journalistpraktik. Om du ansöker om praktik
på olika redaktioner, så skall du rangordna dem.
Minimum 500, maximum 4000 tecken.

Steg 3/3 CV och rekommendation
CV (Obligatorisk)
2

Skriv in din CV i textrutan nedan. Förteckningen ska innefatta studiebakgrund, arbetserfarenhet,
men också uppgifter om hobbyn, föreningsverksamhet och eventuella förtroendeuppdrag.
Frågans hjälptext:
Utbildning:
VÖS gymnasium 2017-19
HU, soc. o kom. 2020Arbetserfarenhet:

Hobbyn:

Rekommendation från mottagande redaktion (Obligatorisk)
Fyll i åtminstone en persons namn, titel samt vilken redaktion de kommer ifrån och därtill
personens e-postadress. Använd om möjligt den e-post personen använder i tjänst. I rutan nedan
skriver du ett meddelande till personen/personerna från redaktionen som du valt att ska ge dig en
rekommendation för din praktik.
Du kan ändra på meddelandet eller på andra uppgifter fram till att du sänt in ansökan.
När du sänder in ansökan får personen du angett en rekommendation via e-post med en länk till
ditt meddelande och till en rekommendationsblankett. Du kan därför inte längre ändra på namn
och e-postadress efter att du skickat in ansökan, 24 timmars karensregeln gäller alltså inte för
denna fråga. 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 behandlas konfidentiellt.
Meddelande till person(er) från redaktionen som du ber att lämna rekommendation
(beskriv kort vad rekommendationen handlar om i meddelandefältet nedan):

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

Namn, titel och arbetsplats:
E-post:

3

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

Namn, titel och arbetsplats:
E-post:
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