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ASK & ULS







Varför ska jag söka?

• Ett av världens bästa universitet – Ivy League

• Nära till näringslivet

• Många möjligheter till praktik

• Forskning i världsklass

• Fantastiska chanser att nätverka

• Ambitiös och utmanande studiemiljö



Att studera vid Cornell

CALS – College of Agriculture and Life Sciences 
(https://cals.cornell.edu/ )

Hemfakultet för utbytet med SLU

Måste läsa minst 50 % av kurserna här

Academic advisor

TA – Teacher assistant

15 credits per termin

8 nivåer på kurserna – från 1000 till 8000



Livet som student
I början – intensivt men roligt

Massvis av nya internationella, utbytes-, grad- och
undergradstudenter. Alla är lika förvirrade!

Utbyteskoordinator (CALS) Julia Franke 
(jef298@cornell.edu)

Över 1000 studentorganisationer: Quidditch club, A 
capella, Student farm, Glowing aerial objects club, 
Marching band, och alla möjliga idrotter!
http://orgsync.rso.cornell.edu/home 

161 things every Cornell student should do

http://cornellalumnimagazine.com/images/161ThingsOriginal.pdf 

mailto:jef298@cornell.edu


Boende

Du bestämmer själv var du vill bo, men 
här är var tidigare stipendiater har 
bott:

Cooperative housing – Von Cramm 
Hall

http://orgsync.rso.cornell.edu/org/voncramm 

http://living.cornell.edu/live/wheretolive/co-ops/

Collegetown and Private housing

http://gradschool.cornell.edu/life-cornell/moving-
ithaca/housing 

http://living.cornell.edu/live/wheretolive/co-ops/


Cornellstipendiet
Delas ut av ASK och ULS 
Täcker kostnader för studieavgifter och boende 

Syfte:
Syftet med stipendiatens vistelse på Cornell är att studenten skall få möjlighet 
att utveckla sin personlighet och kunskap, genom kontakt med människor 
som stipendiaten möter under sin vistelse i USA samt att i möjligaste mån 
som student utnyttja Cornells speciella kompetens. Under året på Cornell skall 
studenten vidare fungera som ambassadör för SLU, vilket innebär att sprida 
information och kunskap om SLU och studentkåren. 

Cornellkommittén tittar efter 
1. Personlig motivering i den skriftliga ansökan 
2. Studentens bedömda förmåga att representera SLU vid värduniversitetet 
3. Kårengagemang inom ULS eller ASK 



För att få söka ska du:

• Vara medlem i ULS eller ASK 

• Läsa ett minst treårigt program 

• Ha avklarat minst 60hp när du söker 

• Ha minst 30hp kvar att läsa när du kommer hem 

• Studenten skall ha varit närvarande vid något av de 
informationsmöten som hållits av 
Cornellansvarige, eller ha kontaktat denna i förväg 
för att meddela förhinder 

• Studenten skall vara beredd på att verka som 
Cornellansvarig efter hemkomsten från Cornell. 



Ansökan består av:

• Ansökningblankett, på kårhemsidan 

• Motivering till ansökan, på engelska 

• Meritförteckning (Curriculum Vitae) 

• Resultatintyg gällande 
universitet/högskolestudier 

• Ladokutdrag gällande studier på SLU 

• Kopia av kårlegitimation (alternativt 
medlemsskapsintyg från kåren) för 
höstterminen 2017



Tips för en bra ansökan

• Läs igenom all information om Cornell, stipendiet och 
ansökningsprocessen på kårhemsidan (ULS och ASK)

• Kolla igenom kursutbudet: http://courses.cornell.edu/search_advanced.php?catoid=31

Det är inte den mest pedagogiska hemsidan, men man kan efter en del sökande 
hitta intressanta kurser (när man väl blir antagen får man tillgång till en mer 
lätthanterlig hemsida).

• Fundera på vad du skulle få ut av utbytet, studiemässigt och personligt. Vilka av 
dina personliga egenskaper gör dig till den bästa kandidaten? Vad kan Cornell 
erbjuda för att komplettera din utbildning vid SLU?

• Lägg ner tid och energi på att skriva ett bra personligt brev!

http://courses.cornell.edu/search_advanced.php?catoid=31


Skicka ansökan till: 

cornellstipendiet@gmail.com 
senast den 22 oktober 2017 
INVÄNTA BEKRÄFTELSE VIA MAIL

Har du frågor? 
Maila mig på hams0001@stud.slu.se



Undrar du något? Fråga!
Tvekar du? Sök!


