Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland/Kyrkostyrelsens utrikesavdelning
Allmänna principer för det teologiska stipendieprogrammet

För vem?
Genom stipendieprogrammet stöder Kyrkostyrelsens utrikesavdelning särskilt studerande och
forskare inom teologi och den kyrkliga sektorn samt kyrkans medarbetare.
Mål:
Det övergripande målet med stipendieprogrammet är att främja den ekumeniska och
internationella dimensionen som en del av Kristi världsvida kyrka. Vi stöder personer som
vill fördjupa sig i ekumenisk teologi och partnerkyrkornas arbete och som via
internationella och ekumeniska möten vill stärka sin professionella och personliga
utveckling.
Genom det teologiska stipendieprogrammet stöder kyrkan ekumenisk fortbildning och
vidareutbildning samt forskning och medarbetarutbyte för dem som jobbar inom det teologiska
och kyrkliga området. Resestipendier kan också beviljas för kortvariga forsknings- och
konferensbesök.
Samarbetspartner
När det gäller stipendierna ligger fokus särskilt på de närmaste partner- och avtalskyrkorna,
men vi främjar också ett bredare samarbete i synnerhet via Kyrkornas världsråd, Lutherska
världsförbundet och Europeiska kyrkokonferensen, exempelvis genom stewardverksamhet vid
möten.
Kriterierna:
En central grund för beviljande av stipendium är förutom personliga färdigheter,
utbildningsbehov och motivation även nyttan av stipendiet med tanke på kyrkans riktlinjer.
Särskild uppmärksamhet fästs vid hur stipendiet främjar kyrkans teologiska självförståelse
och ekumeniska partnerskap. Vi beviljar också stipendium till personer från avtalskyrkorna
på samma grunder som de beviljar oss stipendium.
Ansökningsprocessen:
De inhemska stipendierna beviljas allmänt taget via öppen ansökan. Det kan handla om ansökan
inom en utsatt tid eller kontinuerlig ansökan, exempelvis när det gäller resestipendier. Om det inte
finns sökande eller om man anser att det krävs ett visst kunnande för att delta i ett evenemang, kan
även ett inbjudningsförfarande tillämpas i stället för allmän ansökan.
Stipendierna till utländska sökande beviljas i samarbete med avtalskyrkan/avtalsläroanstalten så
att stipendiet i första hand söks av avtalsparten och den person denna föreslår. I enskilda fall kan
stipendier som uppfyller de allmänna kriterierna även beviljas direkt till en företrädare för en
partnerkyrka.
Mera information om de teologiska stipendierna fås av sakkunniga vid enheten för teologiska
frågor vid Kyrkostyrelsens utrikesavdelning. På webbsidan evl.fi/stipendier finns mera ingående
information om stipendieplatserna och ansökningstidtabellerna samt om möjligheterna till arbetsoch medarbetarutbyte utomlands.

