Förhandsgranskning av formulär

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2021 - 30.09.2021
Denna förhandsgranskning har skapats: 12:57 28.09.2021
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 1/7 ändamål och belopp
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

Ändamål (Obligatorisk)
Kryssa för det ändamål som passar bäst för din ansökan.
Akademisk forskning
Akademiska studier
Studie-/forskningsrelaterade kostnader (t.ex. studiematerial, litteratur, ADB-anskaffningar,
hyror, uppehälle)
1

Ansökt summa (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.

Steg 2/7 område
Verksamhetsområde (Obligatorisk)
Välj det område och studienivå som bäst beskriver din situation.
Valmöjligheter: Högskole- eller universitetsstudier/praktik i Finland, Högskole- eller
universitetsstudier/praktik utomlands, Akademiskt forskningsarbete i Finland, Akademiskt
forskningsarbete utomlands

Steg 3/7 övriga uppgifter
Hemort (Obligatorisk)
Uppge den ort du anser vara din hemort, t.ex. orten du "vuxit upp på". Hemorten behöver inte
nödvändigtvis vara samma som mantalsskrivningsorten eller studieorten.

Modersmål

(Obligatorisk)

Studentexamen/annan examen på andra stadiet avlagd år (Obligatorisk)

Gymnasium/läroanstalt på andra stadiet (Obligatorisk)

Studieinstans (Obligatorisk)
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Datum då utbildningen påbörjats / beräknas avslutas (Obligatorisk)

Studieår (Obligatorisk)
Ange vilket studieår du är på (med siffror).

Examen du studerar för vid hemhögskolan / hemuniversitetet (Obligatorisk)
Ange namnet på din kommande slutexamen.

Huvudämne/inriktningsalternativ i din kommande slutexamen (Obligatorisk)
Ange det ämne som du studerar som huvudämne i din kommande slutexamen.

Kontaktperson vid din hemhögskola/universitet eller vid
utbytesuniversitetet/praktikplatsen (Obligatorisk)
Meddela kontaktuppgifter (namn och e-post) till en kontaktperson, t.ex. internationella
koordinatorn, studiesekreteraren eller –rådgivaren, praktikkoordinatorn.

Eventuell tidigare examen från högskola eller universitet. (Obligatorisk)
Beskriv eventuella tidigare studier (även avbrutna studier) som du avlagt vid högskola eller
universitet, vad du studerat samt hur länge du studerade. Om du avlagt examen uppger du vilken
examen du avlagt, tidpunkten för avläggande av examen samt hur länge studierna räckte. Om du
inte har avlagt tidigare studier/inte avlagt någon tidigare examen på högskole- eller
universitetsnivå skriver du -.

Mottagarland (Obligatorisk)
Ange i vilket land utbytet/utlandspraktiken eller heltidsstudierna sker. Om du i ansökningsskedet
inte ännu vet till vilket land du kommer att åka på utbyte/utlandspraktik, anger du det land du i
första hand planerar åka till. Ange endast ett land. Om du ansöker om stipendium för
studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland skriver du Finland.
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Längden på utbytet/utlandspraktiken i hela månader (Obligatorisk)
Ange längden på utbytet/utlandspraktiken/forskningen i hela månader. Om du ansöker om
stipendium för heltidsstudier utomlands uppger du längden på den tid för vilken du ansöker om
stipendium. Observera att vi inte kan bevilja stipendium för en längre tidsperiod än 12 månader.
Om du ansöker om stipendium för studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland skriver
du -.

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 om du är i slutskedet av dina studier
och din skoladress slutar fungera i samband med att du avlägger examen.
Frågans hjälptext:
Om du inte har andra e-postadresser än den du angett i din sökandeprofil kan du skriva
"ingen" i rutan. Kom i sånt fall ihåg att uppdatera informationen i din sökandeprofil ifall den
e-postadress du nu använder slutar att fungera.

Steg 4/7 studie-/praktik-/forskningsplan
Studie-/praktik-/forskningsplan (Obligatorisk)
Studie- / praktik- / forskningsplanen tillsammans med budgeten är den viktigaste informationen
vid bedömningen av din ansökan. Vi vill ha en utförlig plan, men planen ska dock inte överskrida
två textsidor. Planen ska tydligt ange syfte, tidsperiod samt förväntade resultat av
studierna/praktiken.

Om du ansöker om stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik är det viktigt att uppge vilka
kurser du ska läsa samt antalet studiepoäng du förväntas avlägga under utbytet/antalet
studiepoäng utlandspraktiken förväntas ge samt vilka dina arbetsuppgifter kommer att vara
under praktiken. Uppge också arrangör/program om du ansöker om stipendium för
utbytesstudier/utlandspraktik (Erasmus, ISEP, bilateralt avtal, Nordplus, Free mover etc.). Kom
ihåg att uppge längden på ditt utbyte/din utlandspraktik (i hela månader) i planen.

Om du ansöker om stipendium för heltidsstudier/-forskning utomlands eller för studiekostnader i
Finland beskriver du dina studier (vad du studerar, hur långt du kommit i studierna osv.). Om du
ansöker om stipendium för heltidsstudier utomlands är det viktigt att du informerar oss så
utförligt som möjligt om ditt utbildningsprogram och om möjligheterna att avlägga motsvarande
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examen på svenska i Finland.

Steg 5/7 budget
Kostnadsplan (Obligatorisk)
I kostnadsplanen ska alla inkomster och utgifter för tiden stipendiet söks tydligt framgå.
Kostnadsplanen ska överensstämma med din studie/praktikplan och beloppet du ansöker.
Frågans hjälptext:

INKOMSTER

Studiestöd+ bostadsbidrag (4 mån.) 1650 euro
Studielån 1000 euro
Svenska handelshögskolans stipendium 1300 euro
SHS understödsförening 600 euro
Svenska studiefondens stipendium 1720 euro

Totalt 6270 euro

UTGIFTER

Tur/retur H:fors- Miami 800 euro
Tur/retur Miami- Puerto Rico 600 euro
Terminsavgift + ansökningsavgift 2750 euro (boende ingår)
Vaccinationer 120 euro
Uppehälle & lokala transporter 1800 euro
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Studiematerial 200 euro

Totalt 6270 euro

Beviljade ansökningar
Ange alla understöd du fått från offentliga eller privata bidragsgivare under de två senaste åren.
Om du inte fått några bidrag ska det också uppges.

Aktuella ansökningar (Obligatorisk)
Söker du nu också andra understöd? Ange varifrån du söker och vilket belopp. Skriv också om du
inte sökt från någon annan finansiär.

Steg 6/7 bilagor
Bilagor
Här kan du t.ex. bifoga studieintyg, CV, avtal om praktik, resedokument o. dyl. Bilagorna ska vara
i PDF format och en bilaga får max vara 10 MB.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Steg 7/7 datalagret för forskningsinformation
Gäller ansökan vetenskaplig forskning? (Obligatorisk)
Med vetenskaplig forskning avses här forskning som resulterar i vetenskaplig eller akademisk
publicering.
Frågans hjälptext:
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Med vetenskaplig forskning avses i det här sammanhanget till exempel inte släktforskning
som bedrivs av privatpersoner eller arkivforskning som författare gör inom ramen för sina
litterära projekt.
ja
nej
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Gäller ansökan
vetenskaplig forskning?"
Projektnamn
Observera att det projektnamn du anger här kommer att publiceras i samma form på Datalagrets
webbplats

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Gäller ansökan
vetenskaplig forskning?"
Projektbeskrivning för Datalagret för forskningsinformations webbplats
Antal tecken: 0 av max 1500

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

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Gäller ansökan
vetenskaplig forskning?"
Är forskningen ett internationellt samarbete?
Ingår det något internationellt samarbete i forskningsprojektet, som till exempel en
sampublikation med en internationell organisation?
Ja
Nej
Vet inte
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Gäller ansökan
vetenskaplig forskning?"
Är forskningen ett företagssamarbete?
Samarbetar ni med något företag som också beviljats finansiering för forskningsprojektet?
Ja
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Nej
Vet inte
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Gäller ansökan
vetenskaplig forskning?"
Startdatum för forskningsarbetet
När inleds den del av forskningsarbetet som denna ansökan gäller?

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Gäller ansökan
vetenskaplig forskning?"
Vetenskapsgren enligt Statistikcentralens klassificering
Vänligen ange den vetenskapsgren under vilken ditt/ert forskningsarbete faller enligt den
klassificering som används av statistikcentralen.
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
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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.
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