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Utlysning 

EDUFI Fellowship for doctoral students from 
Ukraine 
 

Utbildningsstyrelsen utlyser stipendiet EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine. Stipendiet kan 
sökas av doktorander som flytt från Ukraina. 

 
Ansökan för EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine erbjuder doktorander från Ukraina 
möjligheten att fortsätta med sitt akademiska arbete i Finland och stöder återuppbyggandet av den akademiska 
gemenskapen och den högre utbildningen i Ukraina. 

 

Behörig att söka stipendium 
Stipendium kan beviljas: 

 

• Studerande som på grund av det ryska angreppet flytt från Ukraina efter den 24 februari 2022 och 

som har en mottagande finländsk högskola ( Ukrainska medborgare och internationella studenter 

som flytt från Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland) 

• Ukrainska studerande som redan vistas i Finland och avlägger doktorandstudier 

 
Stipendiaten ska vara en doktorand som avlagt högre högskoleexamen. Under stipendieperioden avlägger 
doktoranden doktorandstudier vid en finländsk högskola antingen i Finland eller i Ukraina. 

 
Alla vetenskapsområden och alla finländska universitet är behöriga för programmet. 

 

Stöd som beviljas 
Stipendium som beviljas enligt programmet: 

 

• 1500 €/mån. 

 
Enligt behovsprövning kan dessutom beviljas: 

 

• 2000 € som ersättning för boende, om stipendiaten har anlänt till Finland efter den 24 februari 2022 

• 300 €/mån tilläggsstöd för barnfamilj (minderåriga barn) 
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Ansökningsförfarande 
Programmet har kontinuerlig ansökan, dvs. ansökan kan lämnas in när som helst. Ansökningarna behandlas i 
den ordning de lämnats in. Behandlingstid för ansökan är uppskattningsvis två veckor. 

 
Till ansökan bifogas: 

 

• den mottagande högskolans motiveringsbrev, där den mottagande högskolan bekräftar sin vilja att 

förbinda sig till att ta emot och handleda doktoranden 

• doktorandens CV 

• en kort forskningsplan. 

 
I ansökan utses både en akademisk och en administrativ kontaktperson för doktoranden. Kontaktperson vid 

Utbildningsstyrelsen: Sini Piippo; sini.piippo@oph.fi, tfn. +358 295 338 595 
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