
 

FULBRIGHT CENTERIN E-TIEDOTE 9.6.2015 

FULBRIGHT CENTERIN STIPENDIOHJELMAT OMAN ALAN JA AMMATTITAIDON KEHITTÄMISEEN 
LUKUVUODELLE 2016-2017 HAUSSA NYT! 

Please see a summary in English at the end of the message. 

Seuraavat apurahat tukevat 3-12 kuukauden itsenäisiä projekteja, jotka tähtäävät stipendiaatin oman alan ja 
ammattitaidon kehittämiseen Yhdysvalloissa. 

Fulbright Grant in Photojournalism Sponsored by Patricia Seppälä Foundation  

                Lehtikuvauksen, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin ammattilaisille 

                Stipendiprojektiin voi sisältyä valokuvausta, opintoja, taustatutkimusta, vierailuja alan 
organisaatioissa, omien kontaktien luomista, osallistumista työpajoihin ja konferensseihin, tai muuta 
ammattitaitoa edistävää toimintaa.   

                Stipendin suuruus enintään USD 15 000 

                Lisätietoja: Fulbright Grant in Photojournalism Sponsored by Patricia Seppälä Foundation 

Mid-Career Professional Development Grant (MCPD) 

                Työuransa keskivaiheessa oleville ammattilaisille, asiantuntijoille, ja kulttuurin ja taiteen 
toimijoille, jotka etsivät uusia näkökulmia ja lähestymistapoja omaan työhönsä, ja haluavat edistää 
laajemmin alansa asiantuntemusta.  

                Stipendiprojektiin voi sisältyä vierailuja ja tutustumista oman alan organisaatioihin, luennointia, 
oman alan täydennysopintoja tai muuta ammattitaitoa edistävää toimintaa.   

                Stipendin suuruus enintään USD 13 500 

                Lisätietoja: Mid-Career Professional Development Grant Program 

Yllä mainittujen työelämäapurahojen hakuaika lukuvuodelle 2016-2017 päättyy 14.12.2015 kello 10:00. 
Stipendiaatin tulee käyttää apurahansa lukuvuoden 2016-2017 aikana. Hakijoiden tulee olla Suomen 
kansalaisia. 

Kyselyihin vastaa:  
Mirka McIntire, puh: 044 5535 269, mirka.mcintire(at)fulbright.fi  

English summary: 

The Fulbright Center is now soliciting applications from Finnish citizens for two professional development 
grant programs. Applicants design an independent project that may include studies, practical experience in 
actual operations, visits to organizations in the applicant's professional field, public lectures, or other 
appropriate professional experiences in the United States. The length of the project is 3-12 months. The 
application period for the academic year 2016-2017 ends on December 14, 2014, 10.00 am. Detailed 
information on each program is available on the Fulbright Center website. 

Fulbright Grant in Photojournalism Sponsored by Patricia Seppälä is intended for professionals in 
photojournalism and related fields.  The maximum grant award is USD 15 000. 

http://www.fulbright.fi/fi/fulbright-grant-photojournalism
http://www.fulbright.fi/fi/stipendiohjelmat-ammattilaisille-asiantuntijoille-ja-opettajille/mid-career-professional-development
http://fulbright.fi/
http://www.fulbright.fi/fi/fulbright-grant-photojournalism


Mid-Career Professional Development Grant (MCPD) is for professionals and specialists in various fields. 
The maximum grant award is USD 13 500. 

For more information, please contact: 

Mirka McIntire, tel: 044 5535 269, mirka.mcintire(at)fulbright.fi 

 

http://www.fulbright.fi/fi/stipendiohjelmat-ammattilaisille-asiantuntijoille-ja-opettajille/mid-career-professional-development
http://fulbright.fi/

