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STIPEND TIL BACHELORSTUDIER I USA

NORAM samarbeider med utvalgte skoler som gir
stipend til norske studenter. Gjennom vårt
program kan du søke om opptak og stipend på
inntil tre av disse skolene med ett skjema - på
denne måten sparer du både tid og penger!
Dette er seriøse, anerkjente universiteter som er
genuint interessert i norske studenter. Du kan
velge mellom skoler på vestkysten, i midtvesten,
og på østkysten, og du kan studere nesten alle
fag.
Norge-Amerika Foreningen
Rådhusgata 23 B, 0158 Oslo
23 35 71 60
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LITT OM SØKNADSPROSESSEN
KRAV TIL DEG SOM ØNSKER Å SØKE
NORSK STATSBORGERSKAP
NORAM kan dessverre ikke ta imot søknad fra deg som ikke har norsk statsborgerskap. Enkelte av våre
universiteter har ikke stipend for søkere med dobbelt statsborgerskap (Norge/USA).

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Du kan søke i løpet av det siste året på VGS, bare husk at du må få generell studiekompetanse innen utgangen
av skoleåret 2017-2018.

GODE KARAKTERER
De fleste av våre universiteter krever et karaktergjennomsnitt på fire (legg sammen samtlige tallkarakterer og
del på antall karakterer, så får du gjennomsnittet). Dessverre teller ikke tilleggspoeng, alderspoeng, osv.

GODE ENGELSKFERDIGHETER
De fleste av universitetene våre krever at søkerne har minimum 4 eller 5 i engelsk. Dersom du ikke har det, kan
du ta en TOEFL-test eller SAT/ACT. TOEFL er nok det enkleste alternativet for de fleste.

PÅGANGSMOT, LEDEREGENSKAPER, ELLER ANDRE UNIKE TALENTER…
Dette er jo ikke så lett å måle, men derfor inneholder søknadsskjemaet et søknadsessay der du forteller om deg
selv. Bruk søknadsessayet til å vise at du er unik, og hvorfor skolen bør gi nettopp deg en sjanse!

SLIK SØKER DU
LAST NED SKJEMA HER:
EN KOMPLETT SØKNAD BESTÅR AV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Søknadsskjema (som du laster ned fra siden vår)
Karakterutskrifter/vitnemål
Billedsiden av passet ditt
Anbefalingsbrev fra to lærere (last ned skjema fra nettsiden og send til anbefalerne dine)
Foreløpig uttalelse om retten til støtte fra Lånekassen
Språk- eller opptakstester (dersom nødvendig, se oversikt side 5)

Mer informasjon om alt dette finner du på hjemmesiden vår, http://noram.no/noram_stipend/undergraduateskoler-og-stipender/
Husk at du kan søke om opptak og stipend til tre skoler med ett og samme skjema. På de neste sidene finner du
informasjon om skolene du kan søke på. Les nøye om skolene på forhånd – du er i ferd med å ta et viktig valg!
Ta gjerne kontakt med oss på info@noram.no dersom du har spørsmål
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HVA KAN DU STUDERE?
Faget du spesialiserer deg i kalles en major. For mange holder det med én major, men husk at du alltid kan ta
en mindre spesialisering i tillegg – dette kalles en minor. Du kan til og med ta en ekstra double major hvis du vil!
Bruk både fornuft og følelser når du velger fag – du kan fint studere både økonomi og dans.
Vi anbefaler deg å gå inn på skolenes hjemmesider og ta en titt på fagene de tilbyr (linker finner du i
skolebeskrivelsene på de neste sidene). Du vil kanskje bli overrasket over hvor mye du kan velge mellom!

INGENIØRFAG/TEKNISKE FAG
•
•

Clark University
Norwich University

NATURFAG, MILJØFAG, ETC
Nesten alle skoler tilbyr noen naturfag, men enkelte skoler satser mer på dette enn andre. Noe av det viktigste
du kan se etter er om skolen har laboratorier og andre fasiliteter som du kan prøve deg på. Teori er vel og bra,
men det er enda bedre å kunne forske litt selv!

HUMANISTISKE FAG/SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG
Nesten alle universiteter tilbyr forskjellige studietilbud i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag (språk,
historie, områdestudier, sosiologi, politikk, kommunikasjon og media, osv). Her er det så mye å velge mellom at
det er umulig å liste opp alt! Dersom disse fagene er fristende, men ikke føles ”matnyttige” nok, kan du alltids
ta en minor i tillegg til et annet fag.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Nesten alle universiteter har Business Administration (økonomi og administrasjon). Det du bør se etter er
forskjellige spesialiseringer, og muligheten for å gjøre et internship (få arbeidserfaring) i løpet av studiene.

FAG SOM ER VANSKELIGE Å STUDERE I USA/CANADA
Generelt er det mange av profesjonsstudiene vi ikke anbefaler å ta i USA. Dette fordi det kan være vanskelig å
bli godkjent når du kommer hjem. Husk at mange norske universiteter og høgskoler nå har gode
utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter, så hvis du vil studere et av disse fagene kan du likevel ta et
semester eller et år utenlands! Ta kontakt med oss i NORAM eller ANSA (www.ansa.no) dersom du ønsker
veiledning om studier i utlandet. Eksempler på fag som kan være vriene å få til:
•
•
•

Juss
Legestudier
Tannlegestudier

•
•
•

Veterinærstudier
Lærerstudier
Sykepleierstudier

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM FAGRETNINGER?
På denne siden: https://bigfuture.collegeboard.org/majors-careers finner du informasjon om fagretningene –
hva de innebærer, hvilke fag du kommer til å studere og hvilke karrieremuligheter du har når du er ferdig.
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SKOLEOVERSIKT
Utgifter pr
studieår:
S (Skolepenger)

California
Lutheran
University, CA

L
(Levekostnader)
S: $43,000

$20,000

JA

L: $ 13,320

Central
Washington
University, WA
■ Clark
University*, MA

S: $22,160

Concordia
College, MN

S: $39,878

Norwich
University

Stipend (trekkes fra
skolepengene)

Siste søknadsfrist
Begynne rett på for:
H
2. året?
(Høstsemesteret)
(Sophomore
standing)
V (Vårsemesteret)

$11,088

JA

Rullerende opptak

Ingen (min. 4 i
engelsk)

$17,000-35,000,
depending on need
(top award without
need is 20k)
$18,000-25,000.
Additional possible
following interview by
Skype

JA

H: 15. januar

JA

H: 1. juli

$16,000-24,000

JA

V: 1. november
H: 1. mai
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L: $10,864
S: $44,050
L: $8,860

L: $8,230
S: $36,500

L: $9,310

Pacific
Lutheran
University, WA

S: $ 40,372

Mulighet for
ekstrastipender i
fagene musikk, kunst,
drama og teater eller
studenter som vil
undervise på historie
Opp til $22,500

L:$10,430
S: $17,000

JA

H: 1. juni

JA

Rullerende opptak

Ingen (min. 4 i
engelsk)

3 Ingen
3-5 Ingen

NEI

H: 15. januar
foretrukket. Kan
vurdere sent
søknader

4 Ingen
(5 foretrukket)

Opp til full tuition,
avhengig av behov

$7500-$13,500

JA

(ikke oppstart vår)
H: Rullerende
V: rullerende

$2500-28,000 CAD

JA, mulig med IB H: 1. januar

Opp til $14,906 (opptil
40% av tuition)

JA

L: $12,824 CAD
S: $41,133

4 foretrukket

V: 15. oktober

L: $12,500
S: $34,847 CAD

TOEFL

V: 15. desember
$16,000

L: $10,520
S:$46,000

4-5

V: 1. oktober

L: $ 13,372
S: $27,889

SUNY
Plattsburgh,
NY
University of
British
Columbia
University of
St. Thomas,
MN

H: Prioritet: 15.
Ingen nedre
mars, senest: 1. juni grense
V: 1. november

North Park
University, IL

St. Olaf
College, MN

Minimum
karakter-snitt Tester:
fra VGS:

L: $10,054

H: 1. april

SAT eller ACT
& TOEFL eller
IELTS

4 Ingen (min. 4 i
engelsk)
4-5 IELTS eller
TOEFL
4 Ingen (min. 4 i
engelsk)

V: 10. desember

■ Stipend er kun tilgjengelige for helgradsstudenter (hel bachelorgrad)
*Søkere med dobbelt statsborgerskap (Norge-USA) kan ikke søke om dette stipendet.
Informasjonen er oppdatert pr. 20.11.2017
Se vår hjemmeside http://www.noram.no/page.aspx?id=37 for oppdatert informasjon.
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UNIVERSITETER: ØSTKYSTEN
CLARK UNIVERSITY
Clark University
950 Main Street
Worcester, MA 01610
(508)793-7431
www.clarku.edu

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• Hjemmeside: http://www.clarku.edu/
• Clark video: http://www.youtube.com/watch?v=svXw7lLBotg

INFORMASJON OM SKOLEN:
• Clark University er en forsknings- og læringsinstitusjon etablert i 1887. 10 % av Clark Universitys
bachelorstudenter er internasjonale studenter – en av de største andelene internasjonale studenter i hele
USA.
• Clark har vært en viktig del av utviklingen av psykologi som fagdisiplin i USA, og er stedet hvor Freud holdt
sine berømte ”Clark Lectures” i 1909 hvor han introduserte psykoanalysen for USA.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• Clark er et urbant universitet som ligger sør for Worcester, Massachusetts, som igjen ligger mellom Boston
og Amherst, og ligger 8 mil fra Boston.

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Svært vanskelig, 55% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•

Kostnader: Skolepenger: $44,050; kost og losji: $8,860.
Stipendbeløp: Opp til $35,000, etter behov
Sophmore standing: Ja.
Søknadsfrist: Høstsemester: 15. Januar, vårsemester: 1. November.
Testkrav: TOEFL.

HVA KAN DU STUDERE?
• Catalog.clark.edu

IDRETT:
• http://www.clarkathletics.com/landing/index

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
• http://www.facebook.com/pages/Clark-University/89555183497
• http://twitter.com/#!/clarkmatters
• http://www.clarku.edu/
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NORWICH UNIVERSITY (NY I 2018-2019)
158 Harmon Drive
Northfield, VT 05663 FL 32114-3900
(800) 468-6679
http://www.norwich.edu/

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• Homepage: www.norwich.edu
• Factsheet: http://international.norwich.edu/wp-content/uploads/norwich_intl_student_factsheet.pdf
• Ta en virtuell tur av campus: http://www.youvisit.com/tour/norwich/118520

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
•
•
•
•

Norwich Universitys motto er “Expect Challenge, Achieve Distinction”
Studenter kan velge fra 30 studieprogrammer og nesten 900 lederstillingsmuligheter
Det finnes små klassestørrelser med en 14:1 student/fakultet ratio
Norwich er plassert i de grønne fjellene av Vermont, en av landets mest spektakulære naturområder. Det
tilbyr et stort utvalg av utendørs muligheter året rundt

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• Norwich er et ruralt universitet som ligger 20 minutter fra Montpelier, hovedstaden i Vermont, og 3 timer
fra Montreal og Boston (ganske storbyer)

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Moderat, 70% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•

Kostnader: Skolepenger: $36,500; kost og losji: $13,372
Stipendbeløp: mellom $16,000 - $24,000
Sophmore standing: Ja.
Søknadsfrist: Høstsemester: 1. Mai, vårsemester: 15. Desember
Testkrav: ingen

HVA KAN DU STUDERE?
•

http://www.norwich.edu/registrar/catalog/

IDRETT:
•

http://norwichathletics.com/landing/index

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
•
•
•

https://www.facebook.com/NorwichUniversity/
https://www.instagram.com/norwichuniversity/
https://twitter.com/norwichnews
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STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, PLATTSBURGH
State University of New York, Plattsburgh
101 Broad Street, 12901
Phone: 1-518-564-3287
www.plattsburgh.edu

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• Hjemmeside: http://www.plattsburgh.edu/

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• State University of New York (SUNY) at Plattsburgh er et lite, offentlig college i den nordlige delen av staten
New York.
• Skolen er akkreditert av “The Middle States Association of Colleges and Schools” og er svært opptatt av
faglig kvalitet.
• Skolens programmer er mangfoldige, og lærerne dyktige.
• Det er gode muligheter for forskning og praktisk læring også for studenter på bachelornivå.
• I ”International Student Barometer” (som er den største internasjonale målingen av studenters velferd i
verden) ble SUNY Plattsburgh i 2010 rangert som nummer én i verden for tilfredshet med tjenester levert av
International Student Services.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• Universitetsområdet ligger i småbyen Plattsburgh, med umiddelbar tilgang til Montreal, Canada, og er en
dagstur unna New York City.
• SUNY Plattsburgh har god tilgang til vinteraktiviteter som langrenn, slalåm, snowboarding, skøyting med
mer.

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Svært vanskelig, 50% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
• Kostnader: Skolepenger: $17,000; kost og losji: $12,500.
• Stipendbeløp: $7,500-$13,500
• Sophmore standing: Ja. Innebærer at du som student kan starte på 2. året slik at du har rett til støtte fra
lånekassen.
• Minimum karakter fra VGS: 4.
• Søknadsfrist: Høstsemester: Rullerende, vårsemester: Rullerende.
• Testkrav: Ingen

HVA KAN DU STUDERE?
• http://www.plattsburgh.edu/academics/programs.php

IDRETT:
• http://www.plattsburgh.edu/athletics/

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
• http://www.facebook.com/sunyplattsburgh
• http://twitter.com/#!/PlattsburghNews
• http://www.plattsburgh.edu/
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UNIVERSITETER: MIDTVESTEN
CONCORDIA COLLEGE
Concordia College
901 South 8th Street
Moorhead, Minnesota 56562 USA
Tlf: (218) 299 3004
www.concordiacollege.edu

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• Hjemmeside: http://www.cord.edu/
• Studentblogg: http://cobblog.cord.edu/
• Concordia virtual tour: https://www.concordiacollege.edu/virtual-tour/

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• Concordia College er en typisk studentby med mer enn 23,000 studenter.
• Skolen tilbyr et pulserende studentliv, vennlige professorer, og det er enkelt å skaffe seg venner!

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• Concordia ligger i forstadsområdet i Moorhead, Minnestota. Med et innbyggertall på over 160,000
(inklusive 20,000 universitetsstudenter) er Fargo-Moorhead området den perfekte blanding av små- og
storby!
• Minneapolis-St. Paul ligger kun 40 mil sørøst for Moorhead.

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Moderat, 65% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
• Kostnader: Skolepenger: $39,878; kost og losji: $8,230.
• Stipendbeløp: $18,000-25,000.
• Sophmore standing: Ja. Innebærer at du som student kan starte på 2. året slik at du har rett til støtte fra
lånekassen.
• Minimum karaktergjennomsnitt fra VGS: 4
• Søknadsfrist: Høstsemester: 1. Juni, vårsemester: 1. November.
• Testkrav: Ingen.

HVA KAN DU STUDERE?
• http://www.cord.edu/Academics/majors.php

IDRETT:
• http://www.cord.edu/Athletics/index.php

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
• http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/concordiacollege
• http://twitter.com/#!/Concordia_MN
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NORTH PARK UNIVERSITY
North Park University
3225 West Foster Avenue
Chicago, Illinois 60625-4987
Tlf: (312) 244-5615
www.northpark.edu

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• North Park University ble etablert i 1891 av førstegenerasjons svensk-amerikanere.
• NPU er et kristent, urbant og multikulturelt college med tilknytning til den Evangeliske Pakt Kirke i Amerika.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• North Parks urbane universitetsområde ligger innenfor Chicagos bygrenser, noe som gir tilgang til en av
verdens mest spennende, dynamiske metropolområder.
• Dens enorme kommersielle drift, kulturtilbud og tjenestemuligheter har stor innvirkning på studentlivet.

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Ikke så vanskelig, 94% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
• Kostnader: Skolepenger: $27,889; kost og losji: $9,310
• Stipendbeløp: $16,000. Mulighet for ekstra stipend innen, musikk, kunst, drama og teater.
• Sophmore standing: Ja. Innebærer at du som student kan starte på 2. året slik at du har rett til støtte fra
lånekassen.
• Søknadsfrist: Høstsemester: 1. Juni, vårsemester: 15. Oktober.
• Minimumskrav fra VGS: 3.5

HVA KAN DU STUDERE?
• https://www.northpark.edu/academics/all-majors-programs/

IDRETT:
BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
• http://www.facebook.com/npuchicago
• http://twitter.com/#!/NPU
• http://www.northpark.edu/
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ST. OLAF COLLEGE
St. Olaf College
1520 St. Olaf Avenue
Northfield, Minnesota 55057
Tlf: (507) 646-3025
www.stolaf.edu

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• St.Olaf homepage: http://www.stolaf.edu/
• Video: http://www.youtube.com/watch?v=3fYoP-0ojKo

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• St Olaf College ble etablert i 1874 av en norsk immigrant fra Snåsa, og den norske arven er fortsatt tydelig,
selv om skolen nå huser studenter fra hele USA og 58 ulike land.
• Northfield er en fantastisk college-by kun 40 minutter unna en internasjonal flyplass og de urbane ”Twin
Cities” (Minneapolis og St. Paul).
• H.M. Kong Harald og Dronning Sonja besøkte St. Olaf College i Oktober 2011.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• Småbyen Northfield, Minnesota, har et innbyggertall på 14,000.
• St Olaf befinner seg kun 6,5 mil unna Minneapolis-St Paul området, som har rik skandinavisk tradisjon.

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK
• Svært vanskelig, 45% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•

Kostnader: Skolepenger: $46,000; kost og losji: $10,430.
Stipendbeløp: opp til full dekning, basert på behov
Sophmore standing: Nei.
Søknadsfrist: helst 15. Januar – søknader blir vurdert når de er mottatt
Testkrav: SAT eller ACT og TOEFL eller IELTS.

HVA KAN DU STUDERE?
• http://www.stolaf.edu/academics/departments.html

IDRETT:
• http://www.stolaf.edu/athletics/

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
• http://www.facebook.com/pages/St-Olaf-College/136842418331?sk=wall&rf=105981132775438
• http://twitter.com/#!/StOlaf
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UNIVERSITY OF ST. THOMAS
University of St. Thomas
2115 Summit AVE
St. Paul, MN 55105
Tlf: 1 (651) 962-6880
http://www.stthomas.edu/admissions/international

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• St.Thomas homepage: http://www.stthomas.edu/
• http://www.youtube.com/watch?v=amPh_wNQFcI
• http://www.youtube.com/watch?v=XK_WI2rTk5g&feature=relmfu

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• University of St. Thomas ble etablert i 1885, og er i dag en spennende, dynamisk, katolsk skole, og er det
største uavhengige universitetet i Minnesota.
• St. Thomas ønsker studenter i alle aldre og fra ulike etniske grupper, nasjoner og religioner velkommen!
• Universitetet er kjent for å gi personlig oppmerksomhet og veiledning til studenter fra lærere og ansatte.
Det er ingen studentlærere, kun professorer i alle timer. Universitetet huser 10,851 studenter fra 67 land.
• University of St. Thomas tilbyr 96 majors (spesialiseringsemner) på bachelornivå og 46 masterprogrammer. I
tillegg til et bredt utvalg av fag innehar også de aller fleste professorene den høyeste graden innenfor sitt
felt, slik at undervisningen er av høy kvalitet.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• St. Thomas har universitetsområde både i St. Paul (i et nabolag) og i Minneapolis (sentrum av byen).
• St. Thomas befinner seg i de såkalte ”Twin Cities”, Minneapolis og St. Paul, som er rangert blant de topp 5
byene med Fortune 500 foretak. Dette innebærer at det er gode muligheter for internships.
• Tvillingbyene Minneapolis og St. Paul utgjør et av de beste metropolområdene i USA å bo i.
• Minnesota har sterke bånd til Norge; over 850,000 av innbyggerne har norske røtter!

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Moderat, 83% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•
•

Kostnader: Skolepenger: $41,133; kost og losji: $10,054.
Stipendbeløp: 40% av skolepengene eller $14,906.
Sophomore standing: Ja.
Søknadsfrist: Høstsemester: 1. April, vårsemester: 10. Desember.
Minimum karakter fra VGS: 4.
Testkrav: Engelskkarakter 4 eller bedre.

HVA KAN DU STUDERE?
•

https://www.stthomas.edu/catalog/undergradinfoandpolicies/bacinfoandpolicies/majorsandminors/

IDRETT:
• http://www.stthomas.edu/athletics/default.html

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIER:
• http://www.facebook.com/UofStThomasMN
• http://twitter.com/#!/UofStThomasMN
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[STIPEND: BACHELOR] 2018-2019

UNIVERSITETER: VESTKYSTEN
CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY
California Lutheran University
60 West Olsen
Thousand Oaks, CA, 91360
www.callutheran.edu

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• CLU ble etablert I 1959. Universitetsområdet er 250 mål stort og ligger i en forstad med enkel tilgang til Los
Angeles. CLU kan tilby bachelor- og mastergrader i både samfunnsvitenskapelige studier og
profesjonsstudier.
• Mest populære program: bachelorprogrammet ved School of Management.
• CLU kan tilby utmerkede og unike kurs i blant annet Treningsvitenskap (Exercise Science), Kommunikasjon
(inkl. film), Journalistikk, Markedsføring og Multimedia.
• CLU har et levende studentmiljø med rundt 2,500 bachelorstudenter.
• Studenter som mottar stipend fra California Lutheran University er forpliktet til å bo på skolens campus
første året.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• CLU ligger innenfor Los Angeles-regionen, og ligger nærme alle de ressurser og tilbud som byen har å tilby.
• Studenter som liker å være utendørs vil elske å bo nærme Santa Monica Mountains National Recreation.
Her finner du over 15,000 mål med offentlig turområde, perfekt for hiking, ridning og syklemuligheter.
Thousand Oaks er det perfekte stedet å nyte vakker natur! (www.petersons.com).
• CLU ligger nærme flere av Sør-Californias mest kjente attraksjoner: strender, Los Angeles, tilgang til fjell og
hikes, kystbyer som Ventura og Santa Barbara, Disneyland og mye mer!

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Moderat, 64% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•
•

Kostnad: Skolepenger: $43,000; kost og losji: $13,320.
Stipend: Inntil $20,000.
Sophmore standing: Ja.
Minimum karakter fra VGS: Ingen minimumskrav.
Søknadsfrist: Høstsemesteret: 15. Mars (prioritet), 1. Juni (senest), vårsemesteret: 1. November.
Testkrav: Ingen (så lenge man har 4 eller høyere i engelsk fra VGS)

HVA KAN DU STUDERE?
•

https://www.callutheran.edu/academics/majors/

IDRETT:
• http://www.clusports.com

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIA:
• http://www.facebook.com/callutheran
• http://twitter.com/#!/callutheran
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[STIPEND: BACHELOR]

CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY
Central Washington University
400 E. University Way
Ellensburg, WA 98926
Tlf: (509) 963 1111
www.cwu.edu

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
• Hjemmeside: www.cwu.edu
• Virtuell omvisning: http://www.cwu.edu/clubs/clubs-list#virtualtour

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
•
•
•
•

Central Washington University er rangert som #1 høyere utdanning institusjon i delstaten Washington for
verdien av utdanning for pengene, og #1 for antall studenter som finner jobber etter studien.
I fjor var det flere enn 400 internasjonale studenter fra 36 land på CWU.
Universitetet er kjent for å gi personlig oppmerksomhet og veiledning til studenter fra lærere og ansatte.
Den gjennomsnittlige klassestørrelsen er bare 19!
Det finnes flere enn 125 organisasjoner og foreninger som tilbyr alt fra musikk til matematikk!

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• CWU ligger i Ellensburg, Washington, og er bare 2 timer fra Seattle
• Ellensburg har i gjennomsnitt 300 dager med sol hvert år—det gir mye tid å benytte deg av muligheter for
tur, rafting, sykling, og noe av verdens fineste fluefiske hele året!

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Moderat, 79% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•
•

Kostnader: Skolepenger: $ 21,487; kost og losji: $10,285
Stipendbeløp: $11,088
Sophmore standing: Ja.
Minimum karakter fra VGS: 3
Søknadsfrist: Høstsemesteret: Rullerende; Vårsemester: Rullerende
Testkrav: Ingen

HVA KAN DU STUDERE?
•

https://www.cwu.edu/programs/degrees-and-programs

IDRETT:
•

http://wildcatsports.com/

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIA:
• http://www.facebook.com/CWU.wildcats
• http://twitter.com/CentralWashU
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[STIPEND: BACHELOR] 2018-2019

PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY
Pacific Lutheran University
Tacoma, Washington 98447
Tlf: (253) 535-7151
www.plu.edu

HJEMMESIDE/VIDEO/BILDER:
•
•
•
•
•

Hjemmeside: http://www.plu.edu/
Studentblogger: http://www.facebook.com/PLUInternationalStudents
http://pluinternationalstudents.blogspot.com/
Videoer: http://www.youtube.com/user/PacificLutheranUniv
http://video.realviewtv.com/education/plu/

GENERELL INFORMASJON OM SKOLEN:
• Pacific Lutheran University ble etablert i 1890 av en gruppe norske immigranter. Mer enn 1,000 norske
studenter har gått på PLU siden den gang.
• Over 90% av PLUs studenter skaffer seg jobb innen 6 måneder etter endte studier, og skal du studere
medisin, er PLUs studenter langt over gjennomsnittet i å komme inn.
• Norske PLU-alumni er ansatte ved blant annet Det Norske Nobelinstitutt, Ernst & Young, Aftenposten, den
Amerikanske Ambassaden i Oslo samt mange andre velrenommerte organisasjoner i Norge.

OMGIVELSER OG NÆRLIGGENDE BYER:
• PLU ligger i Tacoma, Washington, og har enkel tilgang til Seattle, som ligger fem og en halv mil nord for
Tacoma.

VANSKELIGHETSGRAD OPPTAK:
• Moderat, 77% av søkerne blir tatt opp.

NORAMS STIPENDPROGRAM FOR BACHELORSTUDIER:
•
•
•
•
•
•

Kostnader: Skolepenger: $40,372; kost og losji: $10520.
Stipendbeløp: Inntil $22,500.
Sophmore standing: Ja.
Minimum karaktergjennomsnitt fra VGS: 4 (foretrekker 5)
Søknadsfrist: Rullerende opptak.
Testkrav: Ingen.

HVA KAN DU STUDERE?
http://www.plu.edu/admission/first-year/majors/#tab=undergraduate

IDRETT:
• http://golutes.com/landing/index

BLI KJENT MED SKOLEN VIA SOSIALE MEDIA:
•
•

http://www.facebook.com/Pacific.Lutheran.University
http://twitter.com/PLUNEWS
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