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ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION

AMELIA EARHART FELLOWSHIPS
Zonta Internationalin ohjelma, joka rahoitetaan Zonta International Foundation/Säätiön kautta
Huom. Nämä ohjeet koskevat vuonna 2018 jaettavia tutkimusapurahoja.
Tutkimusapurahat - Yleistä
Zonta Internationalin Amelia Earhart tutkija-apurahajärjestelmä perustettiin 1938 kuuluisan lentäjän ja
Zonta-kerhon jäsenen Amelia Earhartin kunniaksi. Amelia Earhart Fellowships-tutkija-apurahat
myönnetään vuosittain tohtorin tutkintoon tähtääville, jatko-opintoja harjoittaville naisille
avaruustutkimuksen ja sen lähitieteiden sekä avaruusteknologian ja sen lähitieteiden aloilla.
Apurahan suuruus on US$10 000 ja se voidaan käyttää sellaisissa yliopistoissa tai korkeakouluissa jotka
tarjoavat akkreditoituja, jatko-opiskelijoille tarkoitettuja kursseja ja loppututkintoja.
Hakukelpoisuus
Eri kansallisuuksia edustavat naiset, jotka tähtäävät tohtorin tutkintoon ja joiden akateemiset ansiot
ovat erinomaiset avaruustutkimuksen ja avaruusteknologian ja niiden lähitieteiden aloilla, voivat hakea
apurahaa.
Hakijoiden on täytynyt olla kirjoilla täysipäiväisinä tohtoriohjelman opiskelijoina vähintään vuoden tai
heillä täytyy olla Master’s-tutkinto avaruustutkimuksen taI -teknologian tai niiden lähitieteiden aloilta
kun hakemus lähetetään. Hakijat eivät saa valmistua tohtoriohjelmasta ennen huhtikuuta 2019. Huom.:
Väitöskirjatyön jälkeen suoritettua jatkotutkimusohjelmaa varten apurahaa ei voi hakea. Zonta
Internationalin jäsenet tai Zonta Internationalin ja Zonta International Foundation/Säätiön työntekijät
eivät myöskään voi apurahaa hakea.
Aikaisemmin Amelia Earhart-apurahan saaneet eivät voi hakea apurahan uusimista toiseksi vuodeksi.
Vaatimukset
Hakijoiden täytyy täyttää seuraavat minimivaatimukset:
¤ Olla rekisteröitynä täysipäiväisessä tohtoriohjelmassa, joka pätevöittää luonnontieteen tai tekniikan
sellaisilla aloilla, jotka liittyvät kiinteästi jatko-opintotasolla avaruustutkimuksen, luonnontieteiden, tai
tekniikan lähitieteisiin, ja hakijoiden on täytynyt olla kirjoilla täysipäiväisinä tohtoriohjelman
opiskelijoina vähintään vuoden tai heillä täytyy olla Master’s-tutkinto avaruustutkimuksen taI teknologian tai niiden lähitieteiden aloilta kun hakemus lähetetään. Anomukseen tulee liittää voimassa
oleva todistus kirjoillaolosta. Hyväksymiskirjeet ohjelmaan eivät ole kirjoillaolotodistus eikä niitä
hyväksytä.
¤ Osoittaa saavuttaneensa merkittäviä akateemisia tuloksia päteväksi todetussa tasokkaassa yliopistossa
tai korkeakoulussa, joka tarjoaa akkreditoituja kursseja avaruustutkimukseen liittyvissä opinnoissa,
todisteena oheistettujen virallisten opintosuoritustodistusten ja suositusten mukaisesti. Ohjelmissa, joissa
oppilaitoksen menettelytapasäädösten mukaisesti jatko-opiskelijoiden opintosuoritustodistodistuksia ei

anneta, on hakemukseen liitettävä aktuaarin tai ao oppilaitoksen muun vastaavan viranomaisen todistus
näistä säädöksistä. Huom. Sähköisiä opintosuoritustodistuksia ei hyväksytä.
¤ Esittää todisteet selkeästi määritellystä tutkimusohjelmasta avaruustutkimukseen liittyvien
luonnontieteiden tai tekniikan alalta, mikä selostetaan hakemukseen liittyvässä esseessä (tieteellistä
yleisterminologiaa käyttäen), opintoihin liityvissä asiakirjoissa (suositukset, opintosuoritustodisteet,
todistus kirjoillaolosta) ja julkaisuissa. (Huom. Julkaisuja ei pidä liittää hakemukseen, maininta viitteistä
riittää.)
¤ Osoittaa selvästi tutkimuksen suhde avaruustutkimukseen ja esittää todiste tutkimusohjelmasta ainakin
yhdessä anomuksissa vaadittavista suosituskirjeistä. Tutkimuksen ohjaajan tai neuvojan ja yliopiston
professorin täytyy jokaisen olla yksi suosittelijoista..
¤ Anojan täytyy olla kirjoilla täysipäiväisessä tohtoriohjelmassa 15. marraskuuta 2018 mennessä eikä hän
saa valmistua ennen huhtikuuta 2019.
Miten haetaan apurahaa?
Täytä virallinen hakemuskaavake englanniksi (kaavake voidaan tulostaa tai ladata Zonta Internationalin
verkkosivustolta www.zonta.org) ja liitä mukaan:
¤ Henkilötiedot (kuten hakemuksen sivulla 4 pyydetään)
¤ Opintosuunnitelma
¤ Luettele ja liitä hakemukseen viralliset tutkintosuoritukset kaikista yliopistoista/korkeakouluista, joissa
olet opiskellut, mukaan lukien kaikki perustutkintoon johtavien laitosten tutkintosuoritukset (yliopistoihin
viittaavia linkkejä, joissa on sähköisiä suoritusluetteloita ei hyväksytä).
¤ Luettele ja oheista käännökset englanniksi kaikista opintosuorituksista kaikissa
yliopistoissa/korkeakouluissa, joissa olet opiskellut.
¤ Luettele mahdolliset saadut stipendit, tutkimusapurahat ja erityisansiot.
¤ Luettele mahdolliset aikaisemmat julkaisut. (Julkaisuja ei oheisteta.)
¤ Mahdollinen työhistoria.
¤ Essee akateemisesta ohjelmasta ja ammattitavoitteista – hakijan tulisi kuvailla, tieteellistä
yleisterminologiaa käyttäen, täsmällinen tutkimusohjelma omaa tohtoriohjelmaansa varten
¤ Kolme professorin (tai tutkimuksen ohjaajan) suositusta; yhden suosituksista täytyy olla tutkimuksen
ohjaajan tai neuvojan antama ja yhden yliopiston professorin antama.
¤ Käytä sivustolla olevaa suositusta koskevaa luopumisilmoitusta (hakija luopuu oikeudestaan saada nähdä
annetun suosituksen sisältö ennen edelleen lähettämistä) siinä tapauksessa, että professori tai
tutkimusohjaaja lähettää suosituksensa sähköpostitse
¤ Yliopiston- tai korkeakoulun aktuaarin antama voimassaoleva läsnäolotodistus (ks hakemuksen sivu 9).
¤ Kaikki muunkieliset asiakirjat on käännettävä englanniksi, jotta ne käsiteltäisiin.
¤ Muut kuin viralliset suoritustiedot ja suositukset on rajoitettava annettuun tilaan: liitteitä, artikkeleita,
pamfletteja, kirjoja, CV:tä tai muita julkaisuja ei pyydetä eikä käsitellä.
Hakuprosessi
Zonta International Amelia Earhart Fellowship Committee käsittelee anomukset ja tekee esityksen saajista
Zonta Internationalin hallitukselle. Kaikille hakijoille lähetetään ilmoitus sijoituksesta huhtikuun 2018
loppuun mennessä.
Miten tutkimusapuraha voidaan käyttää?
Tutkimusapuraha voidaan käyttää opetukseen, kirjoihin ja maksuihin, tai elinkustannuksiin (asuminen,
täysihoito tai matkakustannukset).

1. Tutkimusapuraha, US$10 000, suunnitellaan maksettavaksi saajille syys-lokakuussa, riippuen USA:n
pakotesäädöksistä.
2. Oman maan ja ulkomaisten apurahan saajien kohdalla, jotka opiskelevat Yhdysvalloissa ja käyttävät
tutkimusapurahan opetuskustannuksiin, kirjojen hankkimiseen, erilaisiin maksuihin, tarvikkeisiin
tai välineisiin, joita tarvitaan opiskeluohjelmassa, apurahaa ei katsota verotettavaksi tuloksi.
Ennakonpidätys saatetaan suorittaa, jos apurahaa käytetään elinkustannuksiin, tai muihin eihyväksyttäviin kuluihin, kuten asuminen, täysihoito tai konferenssimatkakustannukset.
3. Apurahan saajat eivät voi myöhentää apurahan käyttöä.
4. Tutkimusapurahan saajat saavat vastaanottaa apurahoja ja stipendejä muista lähteistä.
Hakemuksen jättöpäivä
Hakemuksia otetaan vastaan sähköpostitse ja maapostitse, kuitenkin mieluummin sähköpostitse.
Hakemukset sähköpostitse osoitteeseen programs(at)zonta.org on allekirjoitettava ja lähetettävä PDFmuodossa. Suositukset, jotka lähetetään maapostissa ovat luottamuksellisia ja ne on lähetettävä suljetussa
kuoressa, jonka suosittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Jos suosittelijat lähettävät suosituksensa
sähköpostitse, jokaiseen suositukseen täytyy liittää hakijan em vaateesta luopumisilmoitus (waiver).
Suosittelijoiden on allekirjoitettava kaikki suosituskirjeet. Viralliset opintosuoritusluettelot ja
läsnäolotodistus voidaan myös lähettää sähköpostitse, edellyttäen, että ne on allekirjoitettu ja
väriskannattu PDF-muodossa. Ellei väriskannaus ole mahdollista, tulee viralliset opintosuoritusluettelot ja
läsnäolotodistus lähettää maapostissa. Hakemuksen ja edellämainitun aineiston vuoden 2018 Amelia
Earhart tutkimusapurahoja varten on oltava perillä tai postileimattu viimeistään 15. marraskuuta 2017,
jotta se otettaisiin käsittelyyn. Epätäydellisiä tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakijoiden tulee
lähettää vain yksi hakemus, ei useita kopioita.
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