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INBJUDNINGSBREV
På begäran av ______________________________________________(namn och födelsedatum) vid
__________________________________________(lärosätets namn) intygar undertecknad att vår enhet
är villig att stå värd för den sökandes gästvistelse, vars syfte är praktik/examensarbete/arbete med
doktorsavhandling, förutsatt att den sökande lämnar in en komplett ansökan om studierätt för
gäststuderande till Helsingfors universitet med alla dokument som behövs för ansökan. Den sökande måste
följa värduniversitetets bestämmelser, procedurer och tidsfrister som gäller ansökan om studierätt för
gäststuderande. Det slutliga antagningsbrevet skickas efter att den officiella ansökan har godkänts. Detta
inbjudningsbrev är ett av de dokument som krävs för ansökan om studierätt för gäststuderande vid
Helsingfors universitet, men brevet kan också användas som bilaga i finansieringsansökningar, om den
sökande ansöker om finansiering från en organisation som inte hör till Helsingfors universitet. Studierätten
för gäststuderande gäller icke-examensinriktade studier och är i kraft högst ett år.
Datum för den planerade vistelsen: från _________ till __________.
Chefens namn och titel:
Enhet / Fakultet / Organisation:
E-postadress:
Telefonnummer:
Kort beskrivning av den sökandes planerade arbetsuppgifter (inkl. namnet på den eventuella
forskningsgruppen):

Av gäststuderande vid Helsingfors universitet uppbärs inga terminsavgifter.
Studentens kommunikationsspråk under gäststudierna/praktikperioden: ___________________
Beräknat antal studiepoäng som studenten får efter slutförd vistelse: ______(ECTS)
Studentens språkkunskaper:
( ) Den som ansöker om studierätt för gäststuderande ska lämna in ett intyg över språkkunskaper i
engelska, finska eller svenska som motsvarar åtminstone nivå B2 på CEFR-skalan.
( ) Jag har testat den sökandes språkkunskaper med hjälp av en intervju och konstaterat att de är
tillräckliga för att den sökande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som beskrivits ovan. (Observera att
om studenten vill delta i kurser krävs det språkkunskaper på nivå B2 som ska verifieras med ett officiellt
språkintyg.)
Chefens underskrift: _____________________________Datum och ort:______________________
Enhet: ___________________________________________________________________________
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