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Universitetets informationsenhet och rektor
KOMMUNFÖRBUNDETS HEDERSPRIS PÅ 2 500 EURO FÖR 2018 ÅRS BÄSTA
AVHANDLING PRO GRADU OM KOMMUNER ELLER KOMMUNSEKTORN

Finlands Kommunförbund beviljar varje år via Kommunförbundets Finlands kommunstiftelse ett hederspris för det bästa lärdomsprovet på pro gradu -nivå som behandlar
kommunförvaltningen eller kommunsektorn och som färdigställts under kalenderåret.
Hederspriset för det bästa lärdomsprovet pro gradu om kommuner eller
kommunsektorn är 2 500 euro. Utöver hederspriset på 2 500 euro delas 1–2
hedersomnämnanden ut. Prisen ges för avhandlingar som behandlar ett aktuellt kommunalt
tema och som är vetenskapligt förtjänstfulla.
Universiteten har möjlighet att föreslå en till tre (1-3) avhandlingar pro gradu som
behandlar kommunerna eller kommunsektorn och som godkänts år 2018.
Universiteten ombes skicka in sina förslag till pristagare senast tisdagen 30.4.2019.
Till förslagen ska utöver lärdomsprovet bifogas de personers kontaktuppgifter (post- och/eller
e-postadress, telefonnummer) till dem vars lärdomsprov har föreslagits samt eventuella
rekommendationer.
Vänligen skicka förslagen till pristagare och de föreslagna avhandlingarna per epost till marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi. Skicka också en länk till
lärdomsprovet, om det har publicerats och kan läsas på universitetets webbplats.
Om lärdomsprovet inte kan skickas elektroniskt i pdf-format kan det bifogas till förslaget som
papperskopia. Förslag som skickas per post kan skickas till adressen Finlands
Kommunförbund/Marianne Pekola-Sjöblom, PB 200, 00101 Helsingfors.
Hederspriset beviljas och offentliggörs under hösten. Beslutet om vilken avhandling som får
priset fattas av Finlands kommunstiftelse, som bildats av Kommunförbundet.
Närmare upplysningar ger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, epost: marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi
Vänligen se till att informationen om hederspriset når alla fakulteter och institutioner i er
organisation och att universitetets förslag skickas till oss centraliserat, inte separat från de
olika institutionerna.
Mer information om ämnet, även om tidigare beviljade graduprisen, finns på
Kommunförbundets webbplats på adressen www.kommunforbundet.fi/gradupris.
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Rektorer och informationsenheter vid följande universitet:

Aalto-universitet
Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet

LUT-universitet
Svenska handelshögskolan
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet

Vasa universitet
Åbo universitet
Åbo Akademi
Östra Finlands universitet

Suomen Kuntaliitto

Puhelin 09 7711

Finlands Kommunförbund

Telefon 09 7711

Toinen linja 14

Telefax 09 771 2291

Andra linjen 14

Telefax 09 771 2291

00530 Helsinki

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

00530 Helsingfors

fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

PB 200, 00101 Helsingfors

www.kommunerna.net

PL 200, 00101 Helsinki www.kunnat.net

