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Stipendier för studier på Augustana College,
Rock Island, Illinois, USA

för läsåret 2023-2024

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser två stipendier till två duktiga svenska studenter
för studier läsåret 2023-2024 på Augustana College, Rock Island, Illinois.
Stipendiet täcker hela undervisningsavgiften (ca 48 000 USD). Sverige-Amerika
Stiftelsen utser stipendiaterna genom en antagningsprocess där en grupp
finalister tas ut till intervju baserad på betyg och övriga personliga meriter samt
personligt brev.

Augustana erbjuder fyraåriga utbildningar (Bachelor’s degree), håller en god
akademisk standard och ordnar studentboende på campus. De är godkända
av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för svenska studiemedel.

OBS! Stipendierna är avsedda för dig som vill studera på akademisk grundnivå
(undergraduate level) i USA. Sverige-Amerika Stiftelsen har samarbetat med
Augustana College sedan 1952. Möjligheten att överföra akademiska poäng till
en svensk universitetsutbildning är mycket begränsad. Ett år på Augustana ska
snarare ses som en egen merit. Under uppvisande av goda studieresultat, finns
möjlighet till att förlänga stipendiet.

Behörighetskrav

- Du skall vara svensk medborgare

- Du skall ha mycket bra betyg,  lägst 18,0 i betygsgenomsnitt från från
naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, teknikprogrammet eller närliggande
program, alternativt IB (International Baccalaureate). Du ska ha behörighet för
universitetsstudier till höstterminen 2023.

- Du kan söka om du går sista året på gymnasiet eller nyligen har tagit din
gymnasieexamen.

- Du bör ej vara äldre än 20 år vid ansökningstillfället.

http://www.sweamfo.se


Stipendiet

Augustana College erbjuder två stipendier. Utöver undervisningsavgift tillkommer
kostnader för mat och boende, och man måste även planera för att bekosta
litteratur, resa, försäkring och fickpengar. De flesta studenter finansierar sina
studier med svenska studiemedel. Kontakta CSN (www.csn.se) för mer
information. För att ge en idé om vad det kan röra sig om har Augustana
College uppskattat att man har egna kostnader enligt nedan:

Stipendium i form av finansiering av hela undervisningsavgiften (tuition) för
läsåret 2023-2024. Kostnad stipendiaten har att själv stå för; ca 15 000 USD.

Kostnadsnivåerna är preliminära och baseras på föregående år.

En stipendiat ska kunna lämna en budget till Augustana College som visar hur
man finansierar de kostnaderna man står för själv. Mer information ges i
förekommande fall.

Anmälan

Ansökningsavgiften till Augustanaprogrammet är 300 kronor.

* Betala in anmälningsavgiften, 300 SEK, till Sverige-Amerika Stiftelsens
Bankgiro-konto 607-9065 eller Swish 123 595 22 39. Uppge “Augustana”, samt ditt
namn vid betalning. Kontrollera din behörighet innan du betalar in
anmälningsavgiften. Avgiften återbetalas ej.

http://www.csn.se


Ansökningsprocessen

● 24 oktober 2022: Sista ansökningsdag (poststämplad i Sverige senast denna
dag)

● I början av november 2022: Besked om intervju för finalister.

● Mitten/slutet av november 2022: Stipendiekommittén intervjuar finalisterna.

● December 2022: Besked om tre kandidater, varav en blir reserv.

● Februari 2023: Formellt beslut på Augustana; besked något senare till
stipendiaterna och reserven.

Granskning av ansökan, rekommendationsbrev mm

Vi vill ha in en digital ansökan från dig senast 24 oktober 2022. Stiftelsen granskar
din ansökan och utser 5-6 kandidater som kallas till intervju.

Till ansökan bifogas två rekommendationsbrev i original varav ett från din
engelsklärare. Breven ska vara skrivna på engelska, och kan skickas direkt till
Stiftelsen om referenten så önskar. Alla insända brev behandlas konfidentiellt
och lämnas inte ut till den sökande.

En kopia av ditt senaste betyg från gymnasieskolan ska vara vidimerad och
bifogas i ansökan.

Du får kallelse om du är finalist i månadsskiftet oktober/november. Om du kallas
till intervju vill vi även ha alla ansökningshandlingar på papper, inskickat per post.

I mitten/slutet november sker intervjuerna av de kallade finalisterna på
Sverige-Amerika Stiftelsens kansli på Grev Turegatan 14 i Stockholm.
Stipendienämnden gör personliga intervjuer, och det finns tillfälle att ställa frågor
och träffa övriga finalister. Det tar ca. en halv dag i anspråk, ca. kl 9.00 – 12.00.

Det formella beslutet tas under februari månad på Augustana College, och
därefter får kandidaterna det slutgilitiga intagningsbeskedet.


