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UniPID-apurahat globaalin kehityksen seminaarien tueksi

UniPID julkaisee haettavaksi apurahan globaaleihin kehityskysymyksiin pureutuvien seminaarien
tueksi. Apuraha on maksimissaan 2000 euroa. Tuki myönnetään UniPID-jäsenyliopistolle¹, joka
järjestää seminaarin vuoden 2018 aikana.

Apurahan tarkoituksena on kannustaa ja edistää suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta
tukemalla kansainvälisiin kehityskysymyksiin liittyvän opetussisällön tuottamista ja aiheisiin
liittyvää akateemista keskustelua. Apuraha myönnetään monitieteelliselle seminaarille, jonka
aihepiiri liittyy kansainvälisiin kehityskysymyksiin tai globaaleihin haasteisiin. Seminaarin
ohjelman tulee mahdollistaa kehitystutkimuksen alan tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatöiden
esittelyä ja seminaarin tulee olla avoin myös järjestävän yliopiston ulkopuolisille osallistujille.

Pyydämme kaikkia apurahasta kiinnostuneita täyttämään sähköisen hakemuslomakkeen täällä:
https://goo.gl/forms/HpFalSNfrXq8IrdF3 viimeistään 15.11.2017. Haun tulokset ilmoitetaan
viimeistään 22.12.2017.

Lisätietoja tarvittaessa: UniPID-koordinaattori Johanna Kivimäki, email: johanna.kivimaki@jyu.fi,
puh: +35840 805 4136.

1) Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun
yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo akademi

UniPID Grants to support seminars on global development

UniPID launches a Call for Proposals to support the organization of a seminar on global
development issues. The grants, worth up to 2000 euros, will be awarded to a UniPID member
university¹, which is organizing or co-organizing a seminar in 2018.

The aim of the grant is to encourage and advance the achievement of Finnish universities’ global
responsibility by supporting the development of curricula and academic debate related to
international development issues. The grants are intended to support multidisciplinary seminars
that discuss a topic related to international development or global challenges. The programme of
the seminar should allow presentations by PhD students working on a dissertation related to
global development issues and the seminar should also be open to participants outside of the
organizing university.

To apply for the grant, please submit an application form through the following link:
https://goo.gl/forms/HpFalSNfrXq8IrdF3 by 15 th November 2017. The results of the call will be
announced by 22nd December 2017.

For more information, please contact UniPID Coordinator Johanna Kivimäki, email:
johanna.kivimaki@jyu.fi, +35840 805 4136.

1) Aalto University, University of Helsinki, University of Eastern Finland, University of Jyväskylä, University
of Lapland, University of Oulu, University of Tampere, University of Turku, Åbo Akademi University
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