
AD. 1: CV må højst være på 2 sider og være på engelsk 

• Husk at inkludere relevant arbejds- og studiemæssig 
erfaring samt personlig udvikling. CV’et skal være i 
listeform og ikke prosatekst og skal være udfærdiget i 
omvendt kronologisk rækkefølge, så seneste arbejds- og 
studiemæssig erfaring står øverst. 
 
AD. 2: Motiveret ansøgning må højst fylde 1 side og skal 
være på engelsk. 

• Det er vigtigt, at du i din ansøgning lægger vægt på, 
hvorfor du ønsker at studere i USA og hvorfor nu. Hvorfor 
du har søgt de universiteter, du har, og hvordan de passer 
ind i dit nuværende studie og den retning, du ønsker at gå. 
Endelig skal du argumentere for, hvorfor Danmark-
Amerika Fondet netop skal støtte dig. 
 
AD. 3: 1-2 Letters of Recommendation 

• Vi lægger stor vægt på anbefalingerne. De skal helst 
belyse både faglige, arbejdsmæssige og personlige 
aspekter – og meget gerne beskrive, hvem du er som 
person og som studerende. Vi ser gerne, at anbefalingen 
er fra undervisere/professorer fra Danmark og USA, hvis 
muligt. Vi ser også helst, at anbefalingerne er originale 
eller attesterede kopier. Er dette ikke muligt ved 
afleveringsfristen, vedlægges kopier. Originaler eller 
attesterede kopier skal kunne fremskaffes, såfremt du 
bliver tildelt et legat. Anbefalingerne skal være på 
institutionens eller arbejdspladsens brevpapir, og de skal 
være underskrevet og have påført dato for udstedelse. 
 
AD. 4: Eksamensbeviser/karakterbeviser fra alle dine 
videregående studier skal vedlægges. 

• Du skal ikke vedlægge ’Diploma Supplement’. 
 
AD. 5: Kopi af korrespondance med de amerikanske 
Uddannelsesinstitution(er) vedlægges. 

• Du skal vedlægge status på optagelse samt kopi for hvert 
ansøgt universitet vedlægges. E-mail eller første side af 
institutionens ansøgningsskema er dækkende. Det skal 
fremgå, at der optages på graduate-niveau. 
 
Bemærk: For at kunne modtage legater fra Danmark-
Amerika Fondet, skal du være indskrevet på graduate-
niveau og udelukkende tage graduate-fag på det 
amerikanske universitet. Det er ikke nok at være 
indskrevet som undergraduate og tage graduate-fag. 
 
Før at vi kan udbetale et evt. legat, skal vi modtage et 
originalt optagelsesbrev fra det amerikanske universitet. 
Du behøver ikke at være optaget på det amerikanske 
universitet for at søge et legat, men vi udbetaler først 
legater, når vi har modtaget dit optagelsesbevis. 
 
AD. 6: Er du kunstner, er du velkommen til at vedlægge 
ekstra materiale/bilag elektronisk, dog kun i ét eksemplar. 
Vi returnerer ikke materiale. 
 
AD. 7: Er du ph.d.-studerende beder vi dig vedlægge 
dokumentation for økonomisk og faglig støtte fra dit 
hjemuniversitet. Økonomisk støtte skal være et beløb 
udover din ph.d.-løn f.eks. tilskud til rejse, bøger etc., og 
dette skal nævnes i dokumentationen.

 
 
 
 

KONTAKT TIL DANMARK-AMERIKA FONDET: 
Du skal være opmærksom på, at der omkring ansøgningsfristen kan være travlt i sekretariatet. Du kan henvende dig med 
spørgsmål på danmarkamerikafondet@bikubenfonden.dk. Skriv en kort beskrivelse af dit spørgsmål, og herefter vil du blive 
ringet op. 

 

Hvis der sker ændringer i dine forhold, efter du har ansøgt, skal du orientere Danmark-Amerika Fondet. Det kan f.eks. være, 
hvis du modtager besked om optag/afslag fra det amerikanske universitet eller skifter adresse. 
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