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Anvisningar för praktikstipendier för läsåret 2015–2016 
 
Svenska kulturfonden stöder studerandes praktik vid kultur- och vetenskapsinstitut och andra organisationer i tolv 
länder. Våren 2015 lediganslår vi stipendier för fem platser – de övriga lediganslås nästa gång i september 2015. 
 
Praktikstipendierna kan sökas av dig som 

 har svenska som modersmål eller studiespråk, 

 är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan 
under det senaste året, och 

 är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland. 
 
Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning, så bekanta dig noggrant med kriterierna före du fyller i 
ansökan. Du kan samtidigt söka högst två praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar och ange 
vilken plats du prioriterar högre. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan 
räkna tillgodo inom din examen. Ansökan görs elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. 
 
På basis av ansökan kallas ett antal sökande till intervju på Svenska kulturfondens kansli på Simonsgatan 8 A, 5. 
våningen, i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för 
Svenska kulturfonden. Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats. 
 

Ansökningstiden är 15–31.3.2015. 
 
För mera information, kontakta Karoline Berg, tel. 0400-386 916, e-post karoline.berg(at)kulturfonden.fi. 
 

 

Aktuella praktikplatser våren 2015 
 

Finlandsinstitutet i Tyskland, Berlin 
www.finnland-institut.de  
www.finnland.institut.de/cool  
 
Praktikperiod 24.8.2015–22.7.2016 (11 månader) 
Stipendiebelopp 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 
Målgrupp Studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, kulturproduktion, 

pedagogik, marknadsföring eller media. 
Arbetsuppgifter Projekt i anslutning till kultur och utbildning, sociala medier och teman med finlandssvensk 

koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. institutets blogg) deltar 
praktikanten enligt intresse och erfarenhet i övrig verksamhet som programplanering och 
evenemang på institutet. Ett tyngdpunktsområde 2015 är musik, i synnerhet Jean Sibelius. 
År 2016 står migration i fokus. Praktikperioden innefattar i viss mån också arbete kvällstid 
och på veckoslut. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska. 
Bostad Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 
 
Intervjuerna för praktikplatsen i Berlin hålls fredagen den 24.4.2015 i Helsingfors. 

https://ansokan.kulturfonden.fi/
http://www.finnland-institut.de/
http://www.finnland.institut.de/cool
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Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien 
www.kommunerna.net/bryssel 
 
Praktikperiod 1.9.2015-30.6.2016 (10 månader)  
Stipendiebelopp 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 
Målgrupp Minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller 

informationsvetenskap. 
Arbetsuppgifter Skriva EU-Nytt och rapporter på svenska samt blogga på Kommuntorget. Skriva notiser till 

det finskspråkiga nyhetsbrevet, hjälpa till med besöksgrupper, arbeta med 
informationssökning. Bekanta sig med sådan EU-politik som är viktig för de finländska 
kommunerna (t.ex. språk-, social- och utbildningspolitik). Arbeta med eget projekt som 
gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av 
att kunna andra EU-språk. 

Bostad Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att skaffa bostad. 
 
Intervjuerna för praktikplatsen i Bryssel hålls på eftermiddagen måndagen den 20.4.2015 i Helsingfors. 
 

 
Finlands institut i Madrid, Spanien 
www.madrid.fi 
 
Praktikperiod 1.9.2015 - 31.7.2016 (11 månader) 
Stipendiebelopp 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 
Målgrupp Studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, 

kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring. 
Arbetsuppgifter Institutets svenskspråkiga kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till 

finlandssvenska kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bibliotek, 
sekreteraruppgifter, vernissager etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga 
uppgifter enligt intresse och erfarenhet. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i spanska. 
Bostad Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 
 
Intervjuerna för praktikplatsen i Madrid hålls i april, vecka 16 eller 17, i Helsingfors. Närmare information följer. 
 

 

Finsk-norska kulturinstitutet, Oslo, Norge 
www.finno.no  
 

Praktikperiod 1.8.2015–30.6.2016 (11 månader) 
Stipendiebelopp 1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 
Målgrupp Studerande inom kulturproduktion, informationsteknik eller humanistiska vetenskaper. 

Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om konst- och 
kulturfältet i Finland. 

Arbetsuppgifter Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra 
evenemang inom olika kultursektorer, administration samt att assistera institutets direktör 
och kulturproducent. Arbetet kan ibland även ske kvällstid och på veckoslut. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i norska 
är en fördel men inget krav. 

Bostad Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 
 
Intervjuerna för praktikplatsen vid Finsk-norska kulturinstitutet hålls onsdagen den 15.4.2015 i Helsingfors. 

http://www.kommunerna.net/bryssel
http://www.madrid.fi/
http://www.finno.no/
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Finlands kulturinstitut i Tallinn, Estland   NY PLATS 
http://www.finst.ee  
 
Praktikperiod 1.8.2015–30.6.2016 (11 månader) 
Stipendiebelopp 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 
Målgrupp Studerande inom humanistiska vetenskaper och kulturproduktion. Erfarenhet av 

evenemangsproduktion är en fördel liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. 
Arbetsuppgifter Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, delta i projekt- och informationsverksamhet, delta i 

planering och genomförande av evenemang, övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. 
Tyngdpunktsområden är kultur, litteratur och kommunikation. Arbetet kan ibland även ske 
kvällstid och på veckoslut. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill förmåga att kommunicera på finska och 
engelska. Kunskaper i estniska är en fördel men inget krav. 

Bostad Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 
 
Intervjuerna för praktikplatsen vid kulturinsitutet i Tallinn hålls på eftermiddagen måndagen den 13.4.2015 i 
Helsingfors. 
 

http://www.finst.ee/

