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FISITA Travelling Fellowship
Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) kuuluu maailmanlaajuiseen autotekniikan asiantuntijoiden järjestöön,
FISITA:an. Joka toinen vuosi järjestetään jossain päin maailmaa FISITA:n maailmankongressi, jossa esitellään autoalan kehitystyön viimeisimpiä saavutuksia. Seuraava kongressi järjestetään Alankomaiden Maastrichtissä 2.-6.6.2014. Kongressin järjestää yhdessä FISITA:n kanssa sen Alankomaan jäsenjärjestö KIVI NIRIA.
Kongressin yhteydessä on autoalaa korkeakoulutasolla opiskeleville, alle 35-vuotiaille henkilöille tarkoitettu
Travelling Fellowship -ohjelma. Jokainen 38 jäsenmaan jäsenjärjestö voi lähettää yhden valitsemansa henkilön osallistumaan TF-ohjelmaan. Ohjelma alkaa torstaina 29.5.2014. Ensimmäiset neljä päivää 1.6.2014 asti
tiedossa on erilaisia alan ekskursioita ja paikalliskulttuurin tutustumista muiden ohjelmaan osallistuvien kanssa sosiaalisen ohjelman puitteissa Alankomaissa, Saksassa ja Belgiassa. Sen jälkeen (2.-6.6.2014) vuorossa
on osallistuminen varsinaisen pääkongressin ohessa järjestettävään opiskelijakongressiin. Kaikki tarvittava
tieto löytyy osoitteesta http://www.fisita2014.com/studentsactivities/travelling-fellowship.
Kunkin maan paikallinen FISITA -yhteisö, meidän tapauksessamme SATL, vastaa yhden henkilön valinnasta ja hänen matkustuskuluista Maastrichtiin ja takaisin sekä majoittautumiskuluista ja
mahdollisesta osallistumismaksusta. KIVI-NIRIA vastaa puolestaan muista tapahtuman kuluista Kiinassa. Näin ollen osallistujan vastuulle jää vain henkilökohtaiset kulut.
Ohjelmaan hakemiseksi pyydämme vapaamuotoisia hakemuksia toimitettuna SATL:n toimistolle (postitse alla
näkyvään osoitteeseen tai s-postitse allekirjoittaneelle) 7.2.2014 mennessä seuraavin kriteerein:
-

hakijan tulee olla alle 35-vuotias (1.1.2014) autoinsinööriksi tai vastaavaksi opiskeleva
valintaa tehtäessä korostetaan henkilön kielitaitoa, opintomenestystä ja opintojen vaihetta
hakijan tulee pitää englanninkielinen esitelmä opiskelijakongressissa järjestäjän määrittämällä esitystavalla, jotka ovat suullinen esitys (oral presentation) tai julisteen esittely (poster presentation). Tätä
varten hänen tulee toimittaa kongressin järjestäjälle esityksen tiivistelmä opiskelijakongressissa esitettäväksi sekä täytettynä liitteenä oleva SC-application.doc -dokumentti 1.2.2014 mennessä. Tarkempi oheistus löytyy osoitteesta: http://www.fisita2014.com/studentsactivities/Abstractsubmission

Perustietojen ohella pyydämme suomeksi max. 500-sanaista vapaamuotoista perustelua kyseisen henkilön
valinnalle sekä tämän kirjeen liitteenä olevan TF-application.doc -dokumentin tiedot täytettynä englanniksi.
Päätöksen tekemiseksi haastattelemme tarvittaessa hakijat 10.-26.2.2014 välisenä aikana. Lopullisesta päätöksestämme informoimme valittua henkilöä sekä toimitamme tiedon valinnasta tapahtuman järjestäjälle
28.2.2014 mennessä.
Lisätietoja asiasta saa SATL:n toimistosta allekirjoittaneelta sekä sivuilta internet-osoitteista www.fisita.com
ja http://www.fisita2014.com/studentsactivities/travelling-fellowship.
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