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Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi julistaa vuoden 2014 stipendin haettavaksi
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL), Suomen osasto, julistaa vuoden 2014 tiealan
stipendin haettavaksi.
Stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien
nuorten henkilöiden kansainväliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää
PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen
kehittymistä. Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai
harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin
opintomatkoihin.
Stipendin suuruus on 1000 - 3000 euroa. Stipendejä jaetaan maksimissaan kuusi kappaletta.
Stipendi maksetaan kahdessa erässä, 75% maksetaan alkuvuodesta 2015 ja loput 25%
maksetaan sen jälkeen kun stipendin saaja on raportoinut työstään Suomen osaston hallitukselle.
Lisätiedot: www.nvfnorden.org -> Land -> Finland -> Stipendi ja anne.ranta-aho@liikennevirasto.fi
Vapaamuotoiset hakemukset sisältäen stipendin käyttösuunnitelman ja muut mahdolliset
rahoituslähteet lähetään 25.11.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anne.rantaaho@liikennevirasto.fi tai postitse Anne Ranta-aho/PTL, c/o Liikennevirasto, PL 33, 00521 Helsinki

Nordiskt vägforums stipendium 2014 kan nu sökas
Nordisk vägforum (NVF), finska avdelningen, kungör att vägsektorns stipendium för år 2014 kan
sökas.
Syftet med stipendiet är att stöda väg- och trafiksektorns studeranden i sina studier samt unga
inom sektorn arbetande personers internationella fortbildning. Stipendiet skall befrämja NVF:s
syfte, särskilt det nordiska samarbetet eller utvecklandet av det nordiska kunnandet. Stipendiet kan
tilldelas för att i samband med de huvudsakliga studierna stödja nordiska studier eller praktik,
vetenskapligt forskningsarbete, yrkesinriktad fortbildning samt studieresor i anknytning till dessa.
Stipendiets storlek är 1000 - 3000 euro. NVF delar ut max. sex st. stipendier. Stipendiet betalas i
två delar, 75 % betalas i början av året 2015 och 25% betalas efter NVF finska styrelsen har fått
stipendieberättelsen.
Tilläggsinformation:
www.nvfnorden.org -> Land -> Finland -> Stipendium och anne.ranta-aho@liikennevirasto.fi
Fritt skrivna ansökningar med bifogad plan för användningen av stipendiet och eventuella andra
finansieringskällor bör skickas senast den 25 november 2014 per e-post anne.rantaaho@liikennevirasto.fi eller till adressen:
Anne Ranta-aho/ PTL, c/o Trafikverket, PB 33, 00521 Helsingfors
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