Förhandsgranskning av formulär

Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen
Denna förhandsgranskning har skapats: 14:12 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 1/2 Ändamål och belopp
Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan
(Obligatorisk)

Ja

Jag är medveten om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats inom utsatt
tid kan försämra mina möjligheter att beviljas bidrag på nytt. (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du kontrollera detta på
startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du har flera sökandeprofiler och är osäker på om det finns nåt oredovisat bidrag kan du
kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Jag ansöker om bidrag för (Obligatorisk)
Du kan beviljas max 300 euro om du avlägger både den skriftliga och den muntliga delen och max
150 euro om du avlägger den ena delen.
Valmöjligheter: den muntliga examensdelen, den skriftliga examensdelen, både den muntliga och
den skriftliga examensdelen

Verksamhetsområde (Obligatorisk)
1

Välj ur nedanstående lista det alternativt som bäst passar in för din utbildning.

Utbildning
Högre utbildning och vuxenutbildning
• Universitet
• Yrkeshögskolor
• Övrig vuxenutbildning

Steg 2/2 Aktivitet
Beskriv den högskole- eller universitetsexamen du håller på att avlägga eller redan har
avlagt. (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 1000

Beskriv kort din egen språkliga bakgrund och berätta på vilket/vilka språk du gått i
skola och studerat på högskola eller universitet. (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Berätta kort varför du vill avlägga språkexamen i finska för statsförvaltningen.
(Obligatorisk)

Antal tecken: 0 av max 2000

Ange också om du avlägger examen på nöjaktig, god eller utmärkt nivå samt om du avlägger både
den muntliga och den skriftliga examensdelen, eller bara den en av dem.

Tidsplan (Obligatorisk)
Ange den tidsperiod under vilken du planerar avlägga språkexamen. Observera att vi inte beviljar
bidrag retroaktivt.

Slutdatum

2

Anknytning till, eller relevans för, det svenska i Finland (Obligatorisk)
På vår webbsida hittar du mera information om vad vi avser med anknytning till det svenska i
Finland.
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