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ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION
AMELIA EARHART FELLOWSHIPS
Ett Zonta International -program, som finansieras via stiftelsen Zonta International Foundation.
Observera att dessa instruktioner gäller forskningsstipendier som delas ut år 2019.
Allmänt om forskningsstipendier
Zonta International grundade år 1938 ett forskningsstipendiesystem till ära för den berömda
flygaren Amelia Earhart, som var medlem i Zonta. Amelia Earhart Fellowships
forskningsstipendier beviljas årligen till doktorander, till kvinnliga studeranden som bedriver
fortsatta studier inom rymdsforskning, rymdteknologi och närliggande forskningsområden.
Stipendiesumman är US$10.000 och den gäller studier i sådana universitet eller högskolor som
erbjuder ackrediterade kurser för fortsatta studier och slutexamina.
Förutsättningar för att kunna ansöka om stipendierna
Kvinnor som representerar olika nationaliteter och som avser att avlägga doktorsavhandling
och som dessutom kan påvisa utomordentliga akademiska meriter som gäller rymdforskning,
rymdteknologi eller därtill närliggande forskningsområden, dessa kvinnor kan ansöka om
stipendium. Sökanden bör ha varit inskrivna som heltidsstuderande doktorander under minst
ett års tid eller de bör ha Master´s examen inom rymdforskning eller -teknologi eller inom
närliggande vetenskapsområden vid den tidpunkt då de sänder in sin ansökan. Sökanden bör
inte bli färdiga med sitt doktorsprogram före april 2020. Notera att man inte kan ansöka om
stipendium för forskning som gäller forskning efter avlagd doktorsavhandling. Medlemmar I
Zonta International kan inte ansöka om stipendium inte heller personer som är anställda hos
Zonta International eller Zonta International Foundation / Stiftelsen.
De personer som tidigare beviljats stipendium ur Amelia Earhart -fonden kan inte ansöka om
stipendium för ett förnyat ytterligare år.
Förutsättningar för ansökan
Sökanden bör uppfylla följande minimikrav:
¤ Bör vara registrerad på heltid i ett ackrediterat doktorandprogram, som kvalificerar henne inom
naturvetenskapliga eller tekniska vetenskaper och som har nära anknytning till studier på fortsatt
nivå inom rymdforskning, naturvetenskap eller teknik eller vetenskaper som har nära anknytning
till dem. Sökanden bör ha varit inskrivna som heltidsstuderande doktorander under minst ett
års tid eller de bör ha Master´s examen inom rymdforskning eller -teknologi eller inom
närliggande vetenskapsområden vid den tidpunkt då de sänder in sin ansökan.
Sökanden bör bifoga bekräftelse på att hon är inskriven i sin studieinrättning. Ett intyg över

att hon blivit antagen till programmet är inte ett närvarointyg och det gödkänns ej.
¤ Bör påvisa betydande akademiska resultat i universitet och högskolor med högt anseende och som
erbjuder ackrediterade kurser för studier som hänför sig till rymdforskning. Studierna bör bekräftas
i bifogade betyg över officiella studieprestationer enligt rekommendationer som gäller officiella
betyg för studieprestationer. I sådana studieprogram där man enligt förordningar som gäller
förfarande för fortbildningsstudier inte beviljar betyg över studieprestationer, bör man till
ansökningen bifoga ett intyg om denna förordning utfärdat av aktuarie eller en annan person i
motsvarande tjänst. Observera att elektroniska studiebetyg inte godkänns .
¤ Presentera uppgift om väldokumenterat forskningsprogram inom naturvetenskap eller teknik som
gäller rymdforskning. Man bör redogöra för forskningsprogrammet i en essé skriven med
vetenskaplig allmän terminologi som hänför sig till handlingar, referenser och förteckningar över
publikationer som hänför sig till studierna allt i enlighet med anvisningar för ansökan.
¤ Påvisa entydigt att forskningen hänför sig till rymdforskning. Hon bör presentera bevis för
forskningsprogrammet i minst ett av rekommendationsbreven som förutsetts. Både
forskningshandledaren eller -rådgivaren samt universitetets professor bör båda ge sina
rekommendationer.
¤ Sökanden bör vara inskriven för heltidsstudier på doktorandnivå den 15.november 2018 och bör
inte utexamineras före april 2020.
Hur ansöker man om stipendiet?
Sökanden kan ansöka om Amelia Earhart -forskningsstipendium för år 2019 på adressen
https://zontainternational.awardspring.com med följande uppgifter:
¤ Personuppgifter
¤ Studieplan
¤ Redogör för och bifoga alla officiella examina från alla universitet / högskolor där du studerat
inklusive alla examina från läroinrättningar som lett till grundexamen.
¤ Redogör för och bifoga översättningar ( på engelska ) av alla studieprestationer vid alla
universitet/högskolor där du studerat. Linkar som hänför sig till universitet och deras digitala
förteckninar över studieprestationer godkänns ej.
¤ Redogör för eventuella stipendier, forskningsbidrag och specialmeriter
¤ Redogör för eventuella tidigare publikationer . Förteckningen bör rymmas på anvisat utrymme.
(Publikationer bör ej bifogas ).
¤ Eventuell yrkeshistoria.
¤ Essé om ditt akademiska program och yrkesambitioner - sökanden borde beskriva sitt exakta
forskningsprogram för sin doktorandforskning, (thesis). Redogör för programmet med vetenskaplig
allmän terminologi. Redogör även för professionella målsättningar, allt detta med maximalt 500
ord. De kandidater som presenterar ett väldefinierat forskningsprogram ställes i första rummet.
Fastställ tydligt betydelsen av din forskning föra att tillämpas på vetenskapen inom rymdforskning
och -teknologi under loppet av ditt doktorandprogram
¤ Tre rekommendationer av professor ( eller forskningshandledare). Minst en av
rekommendationerna bör vara från en professor och minst en från forskningshandledaren eller ledaren.
¤ Gällande närvaroanmälan utfärdad av aktuarie vid universitet eller högskola
¤ Alla handlingar bör översättas till engelska för att de skall kunna behandlas.
¤ Handlingar utöver officiella prestationer och rekommendationer bör inte överskrida givet
utrymme: bilagor, artiklar, pamfletter, böcker, CV och övriga publikationer förväntas inte och
behandlas inte.
Ansökningsprocessen
Zonta International Amelia Earhart Fellowship Committee behandlar ansökningarna och gör ett
förslag om dem som beviljas stipendiet. Förslaget ges till styrelsen för Zonta International. Alla
ansökningar värderas i enlighet med de förutsättningar som nämns under rubriken Krav . Alla

bedömningar förvaras konfidentiellt och yppas inte till de sökande. Alla sökanden får besked om sin
placering före slutet av april 2019.
Vad kan stipendiet användas till?
Stipendiet kan användas till undervisning, böcker och avgifter eller till levnadskostnader
( inkvartering, helpension eller resekostnader).
¤ Stipendiet US$10.000 utbetalas till mottagaren i september-oktober beroende på USA:s
sanktioner.
¤ För stipendiater från eget land eller från utlandet vilka studerar i Förenta Staterna betraktas
stipendiet inte som beskattningsbar inkomst ifall stipendiet används till undervisningskostnader,
anskaffning av böcker, avgifter, material och medel som gäller studieprogrammet. En
skatteinnehållning kan eventuellt göras ifall stipendiet används till levnadskostnader eller övriga
inte godkända kostnader som t.ex inkvartering, helpension eller resekostnader till konferens.
¤ Mottagare av stipendium kan inte fördröja användandet av stipendium.
¤ Stipendiemottagare får emotta bidrag och stipendier från andra källor.
Inlämnandet av ansökan
Ansökningar för Amelia Earhart forskningsstipendium för år 2019 bör avsändas före den 15.
november 2018 för att kunna beaktas.
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