
Study in the USA!

Bachelorgrad

EducationUSA gir råd om all utdanning i USA

På nettsiden kan du booke gratis veiledningstime samt finne 
mer informasjon om studier i USA. Du kan melde deg på 
nyhetsbrev og få informasjon om viktige frister og spennende 
arrangementer.

EducationUSA Norway er din offisielle kilde til informasjon 
om studier i USA, organisert av U.S. State Department. 
EducationUSA tilbyr nøyaktig, bred og oppdatert informasjon 
om utdanningsmuligheter i USA, ved alle akkreditert 
universiteter og colleges i USA. 

I Norge er det to EducationUSA kontorer: på den amerikanske 
ambassaden og hos Norge-Amerika Foreningen (NORAM).

Bestill gratis veiledning og les mer om studier i USA her: 

EducationUSA Norway  
(U.S. Embassy Oslo)

Nettside Education.USA.no
E-post osloedu@state.gov
Sosiale medier
  EducationUSANorway
  EducationUSA_Norway

Norge-Amerika Foreningen 
(NORAM)

Nettside NORAM.no
E-post info@noram.no
Sosiale medier 
  noramscholarships
  noramscholarships 

NORAM_Edu_folder_BA_A5_2021.indd   1-2NORAM_Edu_folder_BA_A5_2021.indd   1-2 2021-12-03   14:43:352021-12-03   14:43:35



I USA finnes mer enn 4000 universiteter og colleges, 
og mange flere ulike studieretninger enn i Norge.

En amerikansk bachelorgrad varer vanligvis fire år. 
Graden er bygd opp slik at studenten skal få en bredest 
mulig utdanning med bakgrunn innenfor flere fagfelt som 
språk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag. 
Disse basiskursene tar man gjerne de to første årene, for 
så å ta fordypningsfag de to siste. Fordypningsfagene 
kalles major og er det du tar en bachelor i. I tillegg kan 
man ta en minor som er en mindre spesialisering.

Den amerikanske utdanningen er mer fleksibel enn den 
norske, og du må ikke vite hva du vil bli når du begynner 
på utdanningen. Du kan også bytte major underveis i 
graden uten å måtte begynne på ny bachelorgrad slik 
som i Norge.

Hvordan finne skole?  
Bruk søkemotorene:
• collegeboard.com
• petersons.com 
• princetonreview.com

Når du leter etter skole kan du tenke på følgende:
• Hva ønsker du faglig, sosialt og karrieremessig å 

oppnå med et studie i USA?
• Vil du ha undervisning i store eller små klasser? 

Liker du å arbeide selvstendig, eller foretrekker du 
gruppearbeid og god oppfølging fra foreleserne?

• Kan du trives på universitetet i 3—4 år eller kun for en 
kortere periode?

• Hvilket klima vil du trives i? Sol hele året eller fire 
årstider?

• Hvor store studiekostnader tåler budsjettet ditt?
• Hva er det viktigste målet ditt for å studere i USA?

Se gjerne våre tips til å finne skoler på Education.USA.no

Finansiering
I USA pleier man å måtte betale skolepenger. Du vil få lån 
og stipend fra Lånekassen, men det finnes også andre 
måter å spare penger på.

• Søk om stipend fra universitetet du vil gå på. Du kan 
ofte søke om Merit-based grant, need-based aid, 
scholarship eller idrettstipend.

• På et Community College kan du ta de to første årene 
av graden. Her kan du ta en Associate Degree, for så å 
overføres til et universitet hvor du tar de to siste årene. 
Community College er ofte rimeligere enn vanlig 
universitet.

• NORAM sine samarbeidsskoler gir deg stipend når du 
får opptak, og de lar deg fullføre graden på tre år hvis 
du har gått på norsk videregående skole.

• American College of Norway i Moss kan du ta ett år 
av din amerikanske utdanning, for så å overføres til et 
universitet i USA hvor du studerer to eller tre år.

• Jobb deltid på skolen. Som internasjonal student kan 
du jobbe opptil 20 timer i uken på skolens område, for 
eksempel for en professor eller på skolens cafe.

Les flere tips om hvordan du kan få stipend på  
Education.USA.no/1-finn-skole/gjor-studiene-rimeligere

College søknaden og krav
Amerikanske universiteter ser på mer enn bare karakterene 
dine. De ser på fritidsaktiviteter, hvordan du uttrykker deg 
skriftlig, og anbefalingsbrev fra lærere. Vanlige krav er:
• Språktest: enten TOEFL eller IELTS
• Standardisierte tester: SAT eller ACT
• Vitnemål på engelsk 
• Anbefalingsbrev fra rådgiver og lærere
• Motivasjonsbrev eller personal statement
• Foreløpig uttalelse om retten til støtte fra Lånekassen.no

Start med søknaden din 12 måneder før du ønsker å begynne 
på college, for å rekke å ta tester, skrive søknad osv.  

Du finner mer informasjon om tester og hva du må ha med  
i søknaden på Education.USA.no
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