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Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk, og den skal vært kort men konsis (ca 2-3 sider).
Ikke nødvendig å skrive at du trenger pengene, det er opplagt når man søker om stipend. Vi vil
se hvorfor det er faglig viktig å støtte din utdanning, og vil lære hva du vil forske på/studere.




Innledning
o Forklar kort hva du skal gjøre i USA
 Hvilken grad du skal ta og hva skal du studere?
 Hvor lenge skal du studere i USA?
 Hvilke skoler skal du søke til/studere ved?
o Betydningen av oppholdet
 For deg selv
 Dersom det ikke er en opplagt «rød tråd» fra tidligere
utdanning/karriere til det som stipendet søkes for, bør du
forsøke å forklare dette
 Er det en spesiell årsak som gjør at du bør studere i USA?
 I en større sammenheng (forholdet mellom Norge – USA etc.)
 Andre grunner til at oppholdet i USA er viktig for personlig og faglig
utvikling
Hoveddel (skriv mest om denne delen):
o Masterstudenter:
 Skriv utdypende om hva du skal studere, sentrale problemstillinger,
tematikk og viktige emner
 Om du bestemt deg for masteroppgave tema, skriv hvilket tema og hva
du ønsker å jobbe med
o Researcher (PhD og forskere):
 Tittel på prosjekt eller oppgave
 Tematikk, foreløpige resultater og hva du spesifikt skal jobbe med i USA
 Kan også levere korte artikler eller utdrag fra forskning om ønskelig

Prosjektbeskrivelsen bør vise at oppholdet er gjennomførbart (både faglig og
kostnadsmessig), og være utdypet slik at våre fagkonsulenter og komité får god
informasjon om studieoppholdet og ditt tema slik at de forstår verdien av å støtte din søknad.
Hvem leser søknaden?
Tenk over hvem som skal lese søknaden din når du utformer din prosjektbeskrivelse.
Veldig mange av søknadene vil sendes til fagkonsulenter, professorer og andre, innenfor
ditt fagfelt. På den måten sikrer vi at vi er sikre på det faglige er av høy kvalitet.
Søknaden blir deretter evaluert av et medlem i NORAMs Stipendkomité, før alle
søknadene sendes til komiteleder.
Til slutt vil søknadene gjennomgås på
stipendkomitemøtet hvor kandidater enten blir nominert til stipend, satt på venteliste
eller avvist.
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