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ANVISNINGAR FÖR STIPENDIEANSÖKAN 2019/2020
Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader och minst två terminer
under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Stipendium kan inte sökas för praktik, kortare
konferensresor, utbyten, studier på distans eller dylikt. Stipendium ges ej för finansiering av
medföljande familj. Stipendium kan ej heller sökas retroaktivt. Stipendiebeloppen ligger
vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som
behovsbaserade, i enlighet med en planerad budget, och skall ses som bidrag till finansiering
av studierna eller forskningsvistelsen. Observera att det tar tid att få ihop en bra ansökan.
Stipendium kan sökas för magister-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och
Kanada. Börja därför i god tid och läs anvisningarna noga.
De personer som blir utvalda till stipendiater skall förbinda sig till att bli ständiga medlemmar
i Sverige-Amerika Stiftelsen. Avgiften för ständigt medlemskap (2250 kr) betalas i samband
med att stipendiet rekvireras. Stiftelsens förhoppning är att stipendiaterna skall bli en aktiv del
av organisationen i framtiden.
Behörighetskrav: Den sökande skall vara svensk medborgare och ha avlagt minst en
kandidatexamen från universitet/högskola eller motsvarande universitetsexamen, t ex B.A.
Examensbevis/Diploma erfordras vid ansökningstillfället. Universitetsexamen som omfattar
kortare studietid än tre år ger således ej behörighet. Det går inte att söka stipendium för
magisterstudier som i Sverige anses vara tillhörande grundutbildning, till exempel del av
civilingenjörsutbildning. Studier vid Law School (förutom LL.M.) och Medical School
medges ej.
Deadline: Den digitala delen av ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 14
september 2018, kl. 23:59. Den fysiska delen av ansökan skall, om den skickas från Sverige,
vara poststämplad senast den 14 september. Om den fysiska delen av ansökan skickas från
USA eller Kanada skall den vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 september.
Ansökningsavgift: Ansökningsavgiften är 300 kronor, och återbetalas ej. Ange avsändare.
Den fysiska delen av ansökan inkl. bilagor skall vara helt på engelska, och innehålla:
1. Det utskrivna ansökningsformuläret, underskrivet, och med foto som tejpas (häfta
ej).
2. Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag (endast förteckning över
avklarade poäng beaktas ej). Vidimeringen måste vara i original.
3. Tre signerade rekommendationsbrev, helst i original, de kan skickas direkt till
Stiftelsen ifrån referenten.
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Den digitala delen av ansökan inkl. bilagor skall vara helt på engelska, och innehålla:
1. Scannade versioner av vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag, samt
signerade rekommendationsbrev, annat än rekommendationsbrev som skickats direkt
till Stiftelsen.
2. Personbevis eller kopia på pass som bekräftar svenskt medborgarskap.
3. Kvitto på inbetald ansökningsavgift.
4. Antagningsbesked (kan kompletteras senare, gäller framförallt
magisterutbildningar) eller inbjudan från universitet eller forskargrupp.
5. Detaljerad studieplan (Max 3 sidor)
6. Budget för vistelsen ska göras på särskild blankett, endast vårt formulär godkänns.
7. CV (Max 3 sidor inkl. publiceringslista)

Ansökan måste vara komplett för att kunna utgöra underlag för Stiftelsens beslut. Samtliga
efterfrågade uppgifter i ansökningsformuläret skall fyllas i och inte endast innehålla
hänvisningar till bilagor.
Ansökan betraktas som Sverige-Amerika Stiftelsens egendom och återsändes ej.

Anvisningar till särskilda delar av ansökningsformuläret:
OBS! Den digitala ansökan (ansökningsformuläret) kan inte sparas, utan måste ifyllas i sin
helhet vid ett och samma tillfälle. Skulle ny information tillkomma, går det att sända
ytterligare en digital ansökan, varvid den senaste gäller.
A. PERSONAL DATA:
Fråga A9
Den information vi skickar ut sänds via e-post. Det är därför ytterst viktigt att vi har den
sökandes aktuella e-postadress. OBS! Använd privat mailadress, ej knuten till
skola/arbetsplats.
B. STUDY/RESEARCH PLAN:
Fråga B1
I rutan under fråga B1 bör studieplan sammanfattas på ett tydligt sätt (max 900 tecken,
Times New Roman, 12 punkter). Enbart en hänvisning till den bifogade studieplanen
godkännes ej. Läroplan och schema ska ej redovisas.
Bifoga sedan en detaljerad studieplan/projektbeskrivning på engelska, ca 1-2, högst 3 sidor
(Times New Roman, 12 punkter). Studieplanen skall beskriva syftet med studie-/forskningsvistelsen och redovisa varför studier i USA/Kanada är viktigt för fortsatt forskning eller
yrkesverksamhet, om möjligt även vilken betydelse utbildningen kan få för Sverige.
Observera att studieplanen är det viktigaste bedömningsunderlaget i sakkunniggranskningen.
Endast kopia ur en universitetskatalog godtages ej som studieplan.
Fråga B2Uppge fakultetstillhörighet, institutionstillhörighet samt projekttitel för studier eller forskning.
Exempel: Faculty: Samhällsvetenskaplig,
Exempel: Department (subject): Internationella Relationer.
Exempel: Project title/program focus: U.S. Foreign Policy from 1945 to 1991.
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Andra ämnesområden kan till exempel vara företagsekonomi, zoologi, biokemi etc. Så kallade
MBA (Master of Business Administration), och LL.M. (Master of Laws) program kan
skrivas under ämnesområde.
C. EDUCATION/EMPLOYMENT HISTORY:
Fråga C1
För att vara behörig att söka stipendium måste sökanden ha avlagt minst en kandidatexamen
senast vid ansökningstillfället. Bifoga vidimerad kopia av examensbevis där det på engelska
framgår vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka betyg som erhållits. Vidimeringen
måste vara i original.
Tips: Tänk på att beställa examensbevis i god tid, det tar ca 2-3 månader att få ut sitt
examensbevis. Endast förteckning över avklarade poäng beaktas ej.
Har den sökanden redan påbörjat Masters- eller doktorandstudier i USA/Kanada, måste
sökanden sända oss en aktuell s.k. Grade Report eller ett utlåtande från en Faculty Advisor
som intygar att studierna fortskrider tillfredsställande.
Fråga C2
Tre personer, t.ex. lärare, handledare eller arbetsgivare skall skriva rekommendationsbrev.
Breven skall vara författade på engelska och vara undertecknade av referenten. Referenterna
kan skicka breven direkt till Stiftelsen om så önskas. Breven ska vara skrivna på universitetets
eller företagets brevpapper, och vara undertecknade samt innehålla tydliga kontaktuppgifter
till referenten. Rekommendationsbrev som skickas med e-post godkänns ej. Det är den
sökandes ansvar att se till att rekommendationsbreven inkommer till Stiftelsen senast den 14
september 2018.
Tips: De starkaste rekommendationsbreven brukar vara ställda direkt till Sverige-Amerika
Stiftelsen.
Vad händer med ansökan?
14 september: Sista ansökningsdag. Komplett ansökan skall ha inkommit till Stiftelsen.
Kopian av ansökan på papper skall vara poststämplad senast denna dag.
Oktober till november: Ansökningarna bedöms av ämnessakkunniga. De som får avslag
ifrån sakkunniga får besked via email.
December: De sakkunnigas förslag behandlas av Stiftelsens stipendiekommitté. I slutet av
december får den sökande besked via e-post om han/hon blivit föreslagen till stipendium
av kommittén eller om han/hon har fått avslag. Stipendiekommittén utser även ett antal
reserver.
Mars: Stiftelsens styrelse utser årets stipendiater. Stipendiaterna erhåller besked i mars.
April: I samband med Stiftelsens årsmöte i april 2019 delas stipendiebreven ut under
högtidliga former.
Stipendiet betalas ut efter rekvisition, senast en månad före studiestart läsåret 2019/2020, och
tidigast i juni månad.

Anvisningar 2019/20

3

