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EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students, 
ansökningsmeddelande 2020–2021 

 
Utbildningssamarbete, Ryssland 

 
 
1. Allmänt 

 
Utbildningsstyrelsens FIRST+-program (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange 

Programme) främjar högskolesamarbetet mellan Finland och Ryssland. Som en del av 

programmet FIRST+ ordnas en separat ansökningsomgång till EDUFI Finnish-Russian intensive 

courses for PhD students som stödjer intensivperioder för forskarstuderande från ryska och 

finländska universitet.  

 

 

2. Vad beviljas bidrag för 
 

Ansökningsomgången finansierar intensivperioder som koordineras av finländska 

universitet. Perioderna är riktade till forskarstuderande från ryska och finländska 

universitet.  Ansökningsrundan gäller humaniora och samhällsvetenskap och grundar sig 

på rekommendationer för utvärdering av Rysslandsverksamheten. Under ansökningsrundan kan 

man finansiera en intensivperiod. 

 

 
2.1. Bidragsbeloppet och allmänna användningsvillkor 
 

Intensivperioden koordineras alltid av ett finländskt universitet. Bidraget som beviljas för ett 

universitet kan vara högst 30 000 euro. Det beviljade bidraget kan även vara mindre än det 

sökta beloppet. Bidraget beviljas för ett kalenderår. 

 

Hela bidraget beviljas till det koordinerande finländska universitetet som bestämmer om 

användningen av bidraget. Minst ett universitet från Finland och ett från Ryssland ska 

alltid delta i intensivperioden. De studerande som deltar i perioden samt gästföreläsare kan även 

komma från andra universitet än de som ordnar perioden. Ett bilateralt avtal är inte nödvändigt 

mellan universiteten, men det är en fördel för ansökan om samarbetet mellan universiteten är 

någorlunda etablerat.  

 

Stödet är avsett för att täcka kostnader som deltagarnas mobilitet och vistelse ger 

upphov till. Bidraget kan användas till att täcka rese- och inkvarteringskostnader för deltagare 

från ryska och finländska universitet. Bidraget kan även användas till föreläsningsarvoden. 

Bidraget kan även användas till att betala kostnader som uppstår för det universitet som ordnar 

perioden, till exempel lokal- och materialkostnader.  

 

Alla kostnader ska synas i universitetets bokföring som ett separat projekt. 

 

Intensivperioden varar i minst en vecka (= fem arbetsdagar + resedagar). Intensivperioden ska 

genomföras i Finland. 

 

2.2. Övriga kostnader  

Eventuella övriga kostnader ska täckas av de deltagande universitetens egenfinansiering. 
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Forskarstuderande från andra än ryska eller finländska universitet kan delta i intensivperioden 

på egen bekostnad. 

 
3. Att ansöka om bidrag 

 

Ansökan skickas i sin helhet via Utbildningsstyrelsens elektroniska  statsunderstödssystem, 

pappersblanketter behöver inte skickas. De uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten 

finns på programmets webbplats https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first  

 

3.1. Vad ansökan består av 
 

Basuppgifter för intensivperioden innehåller uppgifter om intensivperiodens bakgrund, 

aktiviteter och mål. Basuppgifterna är en koncis och noggrann beskrivning av bl.a. arrangemang 

som gäller den praktiska verksamheten, de instanser/ansvarspersoner som deltar i att 

genomföra perioden samt förväntade resultat/utfall under projektperioden.  

 

Om intensivperioden beviljas finansiering, kan uppgifterna som lämnats i basuppgiftsblanketten 

användas i kommunikation om Utbildningsstyrelsens program, bl.a. i Utbildningsstyrelsen 

webbtjänst. 

 

Det preliminära programmet/tidtabellen bifogas ansökningsblanketten i 

Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem. 

 

I den beräknade budgeten presenteras en uppskattning av rese-, vistelse- och 

arrangemangskostnader. 

 

Man kan fylla i ansökningsblanketten på finska eller engelska.  

 

3.2. Behörighets- och bedömningskriterier 
 

3.2.1. Behörighetskriterier 

 
Bidragsberättigade är intensivperioder vars tema har en anknytning till humaniora och 

samhällsvetenskap och där minst ett universitet från Finland och ett från Ryssland deltar. 

Ansökan ska skickas i sin helhet före ansökningstidens utgång via Utbildningsstyrelsens 

statsunderstödssystem.  

 

Om ovan nämnda kriterier inte uppfylls, är ansökan inte i princip behörig och går inte vidare till 

bedömning. 

 

3.2.2. Bedömningskriterier 
 

Det primära urvalskriteriet för ansökan är ansökningens kvalitet. Alla ansökningar som 

klarar behörighetskontrollen går igenom en kvalitetsbedömning, där ansökningens olika 

delområden bedöms enligt följande kriterier. 

 

RELEVANS 

• Intensivperioden svarar mot ett utbildningsmässigt och/eller forskningsbaserat behov 

som har en större betydelse med tanke på samarbetet mellan länderna. 

• Intensivperioden utgår från existerande samarbete och erfarenheter, men ger ett tydligt 

mervärde i förhållande till tidigare initiativ. 

• Universiteten har alltid ett institutionellt åtagande och intresse i fråga om verksamheten 

(till exempel strategiska prioriteringar). 

 

https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first
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KVALITETEN PÅ SAMARBETET, PLANEN OCH GENOMFÖRANDET 

• Intensivperiodens tema och innehåll har planerats så att de svarar övertygande mot de 

presenterade behoven. 

• Basuppgifterna om intensivperioden har beskrivits tydligt och programmet/tidtabellen 

har planerats realistiskt och kostnadseffektivt. 

• De studerande och lärare som deltar i intensivperioden ska i den mån det är möjligt 

fördelas jämnt mellan finländska och ryska universitet. 

 

GENOMSLAG 

• Ansökan beskriver intensivperiodens genomslagskraft med tanke på deltagarna och 

organisationerna. 

• Förväntade resultat/utfall beskrivs konkret och realistiskt. 

• Intensivperioden är inte lösryckt utan den integreras i universitetens normala 

verksamhet. 

 

 

4. Beslutet och bidragets användningstid 
 

Om beslut som gäller ansökning av EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students 

meddelas två månader efter att ansökningstiden gått ut. Beslutet om ansökningens resultat 

skickas till projektets koordinator samt till en laglig representant för det koordinerande 

universitetet. 

 

4.1. Bidragets användningstid och rapportering  
 

Det beviljade bidraget kan användas under tiden 1.6.2020–31.8.2021. En slutrapport ska 

skickas till Utbildningsstyrelsen senast i oktober 2021.  

 

 

5. Ansökningstid och inlämning av ansökan 
 

Ansökningstiden till programmet går ut måndagen 2.3.2020 kl. 16.15, då ansökan ska 

ha sparats via Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningssystem. 

 

Ansökan lämnas in av de finländska universitet som koordinerar projektet. Försenade 

ansökningar kan inte godkännas. 

 

Ansökan inklusive bilagor lämnas in via Utbildningsstyrelsens elektroniska 

statsunderstödssystem. Länk till det elektroniska ansökningssystemet finns på programmets 

webbplats: https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first.  

 

 

Kontaktperson på Utbildningsstyrelsen 
 

Mari Pohjola    

Tfn 0295 331 746    

first(at)oph.fi eller fornamn.efternamn(at)oph.fi 

https://www.oph.fi/sv/program/programmet-first

