


“I would found an institution where any person can find instruction in any study.”

- Ezra Cornell

Cornell University sedan 1865



Ithaca, New York State

Privat universitet, statligt finansierat

14 colleges, 4000 kurser 

Filialer i Doha, Qatar och New York City
  
260 byggnader, 20 bibliotek

21 904 studenter, 14 315 undergrad, 5 265 grad, 
2 324 PhD,  20% internationella studenter

New York

Ithaca

Introduktion till Cornell 



Ett av världens bästa universitet, Ivy League

Gästföreläsare 
https://events.cornell.edu/

Nära till näringslivet 

Möjlighet till praktik

Varför ska jag söka?



CALS - College of Agriculture and Life Sciences
Vår hemfakultet, läs minst 50% av kurserna här
https://cals.cornell.edu/

 AAP - Architecture, Art and Planning, 
 HE - Human Ecology 
 ILR - Industrial and Labor Relations

TA (Teacher Assistant) och Personal Advisor

15 credits per termin

8 nivåer på kurserna, från 1000 till 8000

Att studera vid Cornell



I början -  Intensivt men roligt

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

Utbyteskoordinator - Julia E. Franke jef298@cornell.edu

Över 1000 studentorganisationer 
 Quidditch Club, Squirrel Club, ChoCTech Club, 
Women’s Resource Center, Cappella, Outdoor oddissey, 
Glowing Aerial Objects Club
 http://orgsync.rso.cornell.edu/home

 
161 Things Every Cornell Student Should Do
http://cornellalumnimagazine.com/images/161ThingsOriginal.pdf

Glorious View
http://150.cornell.edu/glorioustoview/

Livet som student



Du bestämmer själv, men här är var tidigare stipendiater har valt att bo

Cooperative Housing - Von Cramm Hall
http://orgsync.rso.cornell.edu/org/voncramm

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

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

Boende



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 person-
lighet 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 stu-
denten 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

Cornellstipendiet



Vara medlem i ULS eller ASK

Läsa ett minst treårigt program

Ha avklarat minst 60hp när du söker

Ha minst 30hp 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.

För att få söka ska du



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 2016

Ansökan består av



Skicka ansökan till

cornellstipendiet@gmail.com
senaste den 23 oktober 2016
INVÄNTA BEKRÄFTELSE

Har du frågor?
Maila mig på 
sophie.wistrom@gmail.com


