VEJLEDNING
APPLICATION SPRING 2019

LEGATPORTIONER:
DKK max. 120.000 for et akademisk år
DKK max. 60.000 for et semester
DU KAN SØGE, HVIS DU OPFYLDER ALLE NEDENSTÅENDE KRAV:
• Er dansk statsborger.
• Er under 35 år. Der gives kun undtagelsesvist legater til studerende over 35 år.
• Er indskrevet ved et dansk universitet eller en anden højere dansk uddannelsesinstitution og har en bachelor.
• Skal læse på graduate-niveau i USA i mindst et semester (3-6 måneder) eller et akademisk år (8-10 måneder).
• Påbegynder dine studier i USA i det akademiske år 2019-2020.
• Påbegynder og afslutter dit studie i det akademiske år 2019-2020, hvis du kun skal læse et semester.
• Er blevet optaget eller har søgt om optagelse via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets
almindelige afdelinger.
DU KAN OGSÅ SØGE, HVIS DU:
• Skal læse en fuld Master og har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet og i øvrigt opfylder alle andre ovenstående
krav ud over at være studerende ved et dansk universitet.
• Er ph.d.-studerende ved en dansk institution og skal forske i USA, som en del af din uddannelse. Du skal i øvrigt opfylde alle
ovenstående krav om statsborgerskab, alder og tilknytning til en dansk institution.
• Er kunstner og skal på studere i USA.
• Er færdiguddannet jurist med arbejdserfaring og skal på LL.M (Master of Laws) ophold.
DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DU IKKE KAN SØGE, HVIS DU:
• Opfylder alle ovenstående krav, men er optaget udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. f.eks.
school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.)
• Allerede har gennemført en væsentlig del af dit studie i USA på ansøgningstidspunktet.
• Søger legat til bachelorstudier.
• Skal på summer school, kongresrejse, trainee- og praktikophold eller post-doc studier.
• Rejser til USA mhp. at immigrere.
SÅDAN FORBEREDER DU DIN ANSØGNING:
Læs nedenstående grundigt igennem, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vi anbefaler, at du orienterer dig på vores
hjemmeside i forhold til legaternes krav først: www.wemakeithappen.dk - se under ”Legater”.
Det er obligatorisk for din ansøgning, at alle dokumenter skal udfyldes på engelsk og sendes i ét samlet eksemplar. Hvis der
mangler dokumenter, afvises ansøgningen.
Ansøgningen skal samles i ét eksemplar i følgende rækkefølge. Nedenfor kan du læse mere om kravene til hvert punkt:
1. Ansøgnings- og budgetskema
2. CV
3. Motiveret ansøgning
4. Anbefalinger
5. Eksamensbeviser/karakterer fra videregående uddannelse(r)
6. Korrespondance med amerikansk institution(er)
7. Vedrørende kunstnere: slides, fotos, kataloger eller andet (dokumentation returneres ikke)
8. Vedrørende ph.d.-studerende: Dokumentation for faglig + økonomisk støtte fra dit danske universitet.
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AD. 1: Ansøgnings- og budgetskemaet skal sendes
underskrevet (alternativt skrives navn med blokbogstaver)

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.

• Husk at når du udfylder ansøgningsskemaet, er det
meget vigtigt, at du holder ansøgningen inden for de
anførte rammer. Du skal udfylde ansøgningen på
computer.

AD. 5: Eksamensbeviser/karakterbeviser fra alle dine
videregående studier skal vedlægges.

• Husk at du i dit budget skal udfylde alle de påkrævede
felter. Vi modtager ikke håndskrevne budgetskemaer.

• Du bedes slette fortrolige oplysninger som cpr-nr., da vi
ikke har brug for dem for at behandle din ansøgning. Du
kan f.eks. strege det over, så vi ikke kan læse det.

• Du må ikke ændre i valutakursen i budgettet, også
selvom den ikke passer med den pågældende kurs ved
ansøgningsfrist. Vi har brug for at kunne sammenligne
ansøgninger, og er selvfølgelig opmærksomme på den
aktuelle valutakurs og tager hensyn herefter.

• Du skal ikke vedlægge ’Diploma Supplement’.
AD. 6: 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.

AD. 2: CV må højst være på to sider.
• 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. 3: Motiveret ansøgning må højst fylde én side og skal
være på engelsk.

Bemærk: For at kunne modtage legater fra DanmarkAmerika Fondet, skal du være indskrevet på graduateniveau og udelukkende tage graduate-fag på det
amerikanske universitet. Det er ikke nok at være
indskrevet som undergraduate og tage graduate-fag.

• 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 DanmarkAmerika Fondet netop skal støtte dig.

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. 7: Er du kunstner, er du velkommen til at vedlægge
ekstra materiale/bilag elektronisk, dog kun i ét eksemplar.
Vi returnerer ikke materiale.

AD. 4: Der skal vedlægges to anbefalinger.
• 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

AD. 8: 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.

NÅR DU HAR UDFYLDT DIN ANSØGNING:
Når du har udfyldt din ansøgning, skal du sende den til: danmarkamerikafondet@bikubenfonden.dk
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.
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.
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