


Norge-Amerika 

Foreningen

• Stipendorganisasjon fra 1919

• Private midler, privat finansiert

• Støttet over 5300 personer fra 

Norge og USA

• Hva har vi:

– Stipend for studier og forskning

– Visum for intern- og traineeship i 

USA

– Rådgivning om studier i USA og 

Canada



Mastergrad koster!

• Lånekassen

• Stipend fra skolen

• Egne midler

• Private 
stiftelser/organisasjoner
– U.S.-Norway Fulbright 

Foundation

– Aker Scholarship

– Norge-Amerika Foreningen 
(NORAM)

– Jansons Legat/Eckbos Legat + +

– Legatsiden/Legathåndboken



Lånekassen

Tilleggstipend

•66 552 kr i stipend

–52 skoler i USA, se Lånekasse nettside

Type 

støtte

Per år Lån Stipend

Basis støtte 100 

920

60 552 40 368

Skolepenge

-støtte

123 

083

79 021,50 44 061, 50

Til sammen 224 

003

139 573,

50

84 429,50Oppdaterte tall 2016-17 har ikke blitt lansert

Stipend til PhD:  44 061,50

Nytt fra høst 2016!



Hva kan NORAM 

hjelpe med?

Stipend til master og PhD!



Graduate stipend

Hvor kommer pengene fra?

NORAM

NORAM 

Ca. 5 fond

American 
Scandinavian
Foundation

Ca. 10 fond

Andre

Ca. 4 fond

Årlig:
25-35 stipend



Graduate stipend

For hvem: Master, PhD

Post-doc (med godkjenning)

• Stipendbeløp: 

$2 000 - $20 000

• Studieperiode: 

høst 2019 - vår 2020

• Søknadsfrist: 

18. desember 2018

Søknad lanseres i midten av oktober



NORAMs

søknadskriterier

Krav til søkere

– Norske statsborgere

– Fullført bachelorgrad innen 

søknadsfrist/ utgangen av 

2015

– Søkere med 5-årig grad må 

ha fullført minst tre år av sin 

utdanning innen utgangen 

av 2015



NORAMs

søknadskriterier
Krav til utdanning/prosjekt

– Stipend til graduate level
(master og PhD). 
Post-doc bør ta kontakt for 
kvalifisering

– Må ikke ha mottatt 
opptaksbrev ved søknadsfrist

– Stipend gis til hel- og delgrad

– Graden kan være påbegynt

– Akkreditert lærested

– Fjern-/nettstudier eller 
lærested utenfor USA vil ikke 
bli vurdert



NORAMs

søknadskriterier

Stipendperiode, oppholdets lengde 
og tildeling

– Støtte for ett akademisk år om 
gangen (høst og/eller vår)

– Minimum 3 måneder

– Maksimalt få to tildeling (2 
periode/år)

– Søkere som har fått Fulbright 
eller andre større tildelinger 
for samme søknadsperiode vil 
ikke bli vurdert



Hvordan søke 

stipend?
www.noram.no

• Elektronisk søknad
– CV

– Prosjektbeskrivelse

• Anbefalingsbrev

• Vitnemål og karakterutskrifter 
(engelsk)

• Budsjett

• Opptaks-/invitasjonsbrev (om 
mottatt)



Hvordan NORAM 

evaluerer
• Stipendkomité
• Fageksperter
• Eksterne organisasjoner har egne rutiner

• NORAM støtter på bakgrunn av behov og 
akademiske resultater

Gratis tips:

• Vis oss hvorfor det er viktig å støtte deg 
og din utdanning/forskning!

• Skriv faglig, som om veilederen din 
skulle ha lest søknaden.

• Følg retningslinjene for søknad nøye.



Fulbright eller 

NORAM?

NORAM Fulbright Aker

Stipend til hel eller del 
av master/PhD

p p Hel

Stipend til 1. året av 
mastergrad

p p p

Søke i løpet av siste år 
på bachelorgrad

p p

Stipend til 2. eller 
påfølgende år av 
graden

p Hel

Intervju? Nei Ja Ja



Hva skal du gjøre 

nå?
• Søke Fulbright?
• Søke Aker?
• Søke NORAM?

Søke alle tre steder?

• Begynn med:
– Hvilken søknad?
– Anbefalingsbrev

• Sjekk format

– Vitnemål på engelsk



Andre Master/ PhD/ Postdoc

stipend som NORAM ikke

administrerer og utdeler

• Fulbright

• Aker scholarships

• Eckbos legat

• Jansons legat

• Det norske finansinitiativet

• Unifor – Forvaltningsstiftelsen for fond og 
legater

• American Women´s Club of Oslo 
Scholarship

• Kistefoss Public Service Fellowship Fund

• The MadisonTorskeklubben – Trygve 
Lonnebotn Scholarship to University of
Wisconsin Madison 



Kontakt

www.noram.no

info@noram.no

Følg oss på Facebook og 
Twitter Påminnelser!

http://www.noram.no/
mailto:info@noram.no

