Förhandsgranskning av formulär

Utlandspraktik år 2023
Ansökningsomgången är öppen: 15.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 10:42 25.09.2022
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 1/4 praktikplats
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

Praktikplats (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Längderna på, och tidpunkter för, praktikperioderna samt praktikantstipendiernas storlek
kan du läsa mera om på Kulturfondens webbplats.
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praktik vid Finlandsinstitutet i Japan
praktik vid Finlands institut i Madrid
praktik vid Finsk-norsk kulturinstitut i Oslo
praktik vid Finlandsinstitutet i New York
Töm svaret

Prioritering
Du kan välja högst ett alternativ per ansökan. Du kan ansöka om två praktikplatser, men då måste
du göra två separata ansökningar. Om du ansöker om två platser kan du i rutan ange prioritering
och kort motivera ditt val. I annat fall lämnar du rutan tom.

Steg 2/4 motivering
Fritt formulerad motivering till att praktikstipendiet söks (Obligatorisk)
OBS! Ifall motivationsbrev på värdlandets språk krävs för ansökan skriver du först en motivering
på svenska och sedan på värdlandets språk.

Anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)

Meritförteckning (Obligatorisk)
Bifoga vänligen din meritförteckning till ansökan.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Steg 3/4 studier
Studieinstans och fakultet/inriktning (ange huvud- och biämnen) (Obligatorisk)
Ange huvud- och biämnen samt studiespråk
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Datum då utbildningen påbörjats (Obligatorisk)

Datum då utbildningen beräknas vara avslutad (ange examensdatum om du är
utexaminerad) (Obligatorisk)

Antal studiepoäng (Obligatorisk)
Fyll i antalet studiepoäng du erhållit till dags dato, t.ex. 210/240 (d.v.s. 210 sp. av totalt 240 sp.).
Vid studier utomlands, fyll i antalet ECTS-credits eller ifrågavarande lands nationella enheter
(credit, poäng etc).

Språkkunskaper (Obligatorisk)
Modersmål och övriga språkkunskaper (ange nivå)

Steg 4/4 övrig information
Beviljade stipendier under de två senaste åren (Obligatorisk)
Ange alla stipendier du fått från offentliga eller privata bidragsgivare under de två senaste åren.
Om du inte fått några stipendier ska det också uppges.

Referenser (Obligatorisk)
Uppge namn och kontaktuppgifter till t.ex. lärare, handledare eller annan person som känner dig.
Vi ser gärna fler än en referens.
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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.
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