


Det sies at erfaring fra utlandet nå sees på som en 
selvfølge når det rekrutteres til nye stillinger i både 
privat og o�entlig sektor i Norge. 

Å velge og ta en mastergrad eller en doktorgrad i 
USA vil derfor uten tvil gi deg verdifull erfaring og 
kunnskap du ikke ellers ville fått.

Når du leter etter skole kan du tenke på følgende:
«Graduate-studies» er et samlebegrep for både 
master studier og doktorgrads studier i USA, og 
innebærer i begge tilfeller en kombinasjon av forskning 
og kursarbeid. På samme måte som master- og 
doktorgradsstudier her i Norge tilbyr også den 
amerikanske graduate-utdannelsen en mer spesialisert 
og dyptgående utdanning enn studier på bachelornivå. 

Mangfoldet av programmer man kan velge mellom i USA 
gjør det spesielt viktig å ta seg tid til å  de�nere mål og 
ønsker for hva du vil oppnå med utdanningen i USA. Du 
bør forsøke å få et bilde av hvilke kvaliteter universitetene 
i USA ser etter hos en internasjonal student, men også 
få et bedre inntrykk av hva du ser etter og forventer 
av universitetet og dets akademiske miljø. Husk at 
forholdet er tosidig – det handler like mye om hva du 
ønsker og behøver, som hva universitetene ser etter av 
kvali�kasjoner.

Les våre tips på hvordan du �nner riktig universitet på 
Education.USA.no

Hva ser opptakskontorene i USA etter?
I motsetning til bachelor hvor «admissions o�ce» 
behandler alle søknadene, vil din søknad til master eller 
PhD også leses av ansatte fra de relevante instituttene. 
Opptakskontorene ønsker søkere med sterk akademisk 
bakgrunn, og søkere må blant annet sende inn 
resultater fra engelsk tester, eventuelle opptaksprøver, 
anbefalingsbrev og karakterutskrifter. 

Du bør beregne 12 til 18 måneder for hele søknads-
prosessen, fra oppstartsfasen med innhenting av relevant 
informasjon, til du får opptak og kan søke om visum. 
Husk å søke innen søknadsfrist!

Les alle våre tips og hjelp til din søknad på vår nettside  
Education.USA.no/master

Hvordan �nansiere studiene? 
God tid i planleggingsfasen er en viktig forutsetning 
for et vellykket studieopphold i USA. Høyere utdanning 
i USA er kostbart, men ikke uoverkommelig om du er 
tidlig ute med å søke veiledning og stipend. «Tuition 
and fees» varierer veldig og betegner ikke nødvendigvis 
universitetets kvalitet. Levekostnadene vil også variere fra 
by til by. 

Det �nnes mange stipendordninger for deg som vil 
studere i USA, sjekk nettsidene til Norge-Amerika 
Foreningen (NORAM), U.S.-Norway Fulbright Foundation 
and Aker Scholarship for stipend til master og PhD i USA. 
Det vil være lurt å begynne tidlig. 

For mer informasjon om stipend  
Education.USA.no/1-�nn-skole/gjor-studiene-rimeligere
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