Call for outstanding candidates for the Stanford University
International Summer School 2016
Advanced bachelor’s/beginning master’s students at Aalto University have an excellent opportunity to apply for Stanford Summer Session International
Honors Program (IHP) held between 20 June – 16 August , 2016 in California. Aalto University, in conjunction with SSIHP, will provide a maximum of
six full scholarships. The aim is to support the participation of one Aalto student from each School provided that suitable candidates can be found. Each
scholarship is worth approximately $14 000 to cover tuition (up to $ 9 910), insurance, room and board (meals) on campus. Additionally the selected
students receive a grant of € 1 000 for travel expenses.
Located between San Francisco and San Jose in the heart of Silicon Valley, Stanford University is recognized as one of the world's leading research and
teaching institutions. Aalto University has developed partnerships with Stanford University on many fronts and now for the 6th time Stanford IHP invites
Aalto students for the much praised summer program.
Students attending this program will benefit from an intense educational experience and will become familiar with academic life in an elite American
research university. On top of the advanced academic offering, extracurricular activities complement the educational program by providing opportunities to
explore the rich cultural, social and geographical resources of the San Francisco Bay Area, including tours of Stanford laboratories, Silicon Valley
technology firms, and San Francisco museums and historic sites. The Summer Honors Program is only available for students of Stanford’s partner
universities.
Application
Interested applicants are to write a personal statement in English outlining the reasons why s/he should be Aalto University’s representative at the
Stanford summer program. A statement should include insight to your current studies at Aalto University, how the summer program would supplement that
experience and how you envision your future. Successful candidates have ideally studied 2-3 years for their Bachelor degree and they must have
a valid degree student status at the time of the summer school
a very good command of the English language
(Aalto students are exempt from providing the proof of English proficiency)
motivation and vision
In your application, you should also include:
transcript (a print from Weboodi is sufficient)
CV
draft study plan for Stanford Summer Session IHP (tuition up to $ 9 910 is covered)
letter of recommendation from an academic (in English or Finnish)
More information:
http://summer.stanford.edu International Honors Program (IHP)
Courses:
http://summer.stanford.edu/academics/courses/
Your application must reach us by Wed 27 Jan 2016 (at 23.59) either via e-mail to international@aalto.fi (all attachments in pdf format and in one email) or
by mail: Aalto University /Kirsi Hanslin / PO Box 17800, 00076 Aalto.
You can ask more information from kirsi.hanslin@aalto.fi
Aalto Schools make the preliminary selection of the candidates and the top candidates are invited for an interview. The selection is based on the personal
statement, study plan and academic record. The aim is to have one candidate from each School. The interviews have a very important role in the final
decision.
A travel report and/or active blog writing is required from the students after/during the summer.
Based on our previous experience, we will receive a large number of applications from some of the best Aalto students and competition for a scholarship is
extremely tight. Unfortunately we cannot comment on individual applications. The final selection will be published and informed to all applicants.
Schedule
The call opens on Monday 21 December 2015 and ends Wednesday 27 January 2016 (at 23.59) and the applications are forwarded to the
Schools for the preliminary selection.
Preliminary selection by the Schools ready by 4 February 2016.
Candidates selected for an interview will be informed on the 5 February and the interviews are held on 9-10 February. The final decisions are
made as soon as possible after the last interviews and all interviewees are informed by e-mail.
Stanford’s online application form must be filled as soon as possible after the selection.
Read more about the students’ experiences
Blog 2015 & 2014 https://blogs.aalto.fi/summersessionstanford2014/
Blog 2013 https://blogs.aalto.fi/summersessionstanford/
https://into.aalto.fi/display/enaalto/A+little+piece+of+Silicon+Valley+arrives+in+Otaniemi
*****************************************************
Huippukesä huippuyliopistossa:
Haetaan erinomaisia opiskelijoita kesäkouluun Stanfordin yliopistoon 2016

Nyt Sinulla on Aallon opiskelijana (loppuvaiheen kandit ja alkuvaiheen maisterit) jälleen mahdollisuus hakea Stanfordin yliopiston järjestämään
kesäkouluun Stanford Summer Session International Honors Program IHP, joka järjestetään 18.6 – 14.8.2016 Kaliforniassa. Aalto-yliopisto,
yhteistyössä Stanfordin yliopiston kesäkoulun kanssa, tukee enintään kuuden aaltolaisen opintoja täydellä stipendillä. Tavoitteena on valita yksi
stipendiaatti kustakin korkeakoulusta, edellyttäen, että soveltuvat kandidaatit löytyvät. Stipendi, n. USD 14 000 kattaa lukukausimaksun (USD 9 910
saakka), vakuutuksen, asumisen ja ruokailut kampuksella. Lisäksi matkoihin myönnetään erikseen 1000 euron tuki.
Stanford on yksi maailman johtavista tutkimus- ja opetusyliopistoista. Tämä huippuyliopisto sijaitsee Kaliforniassa San Franciscon ja San Josen
kaupunkien välissä, Piilaakson sydämessä. Aalto-yliopistolla on monipuolista yhteistyötä Stanfordin yliopiston kanssa. Stanford Summer Session
International Honors Program (IHP) kutsuu Aallon opiskelijoita arvostettuun kesäohjelmaansa kuudetta kertaa. Kesäkoulun päätavoitteena on tarjota
opiskelijoille erinomaiset akateemiset puitteet, sekä ainutlaatuinen vapaa-ajan ohjelma, johon kuuluu mm. tutustumisia Stanfordin laboratorioihin,
Piilaakson teknologiayrityksiin sekä alueen museoihin. Vain Stanfordin kumppaniyliopistojen opiskelijat voivat hakea IHP-ohjelmaan.
Hakuohjeet
Kirjoita vapaamuotoinen englanninkielinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja miksi juuri sinut pitäisi valita Aallon edustajaksi kesäkouluun. Kerro miten
opintosi ovat edenneet tähän saakka ja miten kesäkouluun osallistuminen hyödyttää opintojasi ja miten se tukee tulevaisuuden suunnitelmiasi. Etsimme
ensisijaisesti kandivaiheen opiskelijoita mutta myös maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea. Edellytämme hakijoilta
voimassa olevaa tutkinnonsuorittamisoikeutta myös kesäkoulun aikana
erinomaista englanninkielen taitoa (Aallon opiskelijoilta ei vaadita erikseen kielitodistusta)
motivaatiota ja näkemystä
Liitä hakemukseen
opintosuoritusote (Weboodista tulostettava riittää)
CV
alustava suunnitelma kursseista, joita haluaisit opiskella (suunnitelmaan voi valita kursseja niin, että niiden maksu on enintään USD 9 910, eli 8-9
units undegraduate kursseja tai 8-10 units graduate kursseja
akateeminen suosituskirje (vapaamuotoinen, englanniksi tai suomeksi)
Lisätietoja SSIHP:n sivuilta:
http://summer.stanford.edu International Honors Program
Lisätietoja opetustarjonnasta:
http://summer.stanford.edu/academics/courses/
Hakemus liitteineen tulee olla perillä viimeistään ke 27.1.2016 (klo 23.59) joko sähköpostitse (kaikki liitteet yhdessä sähköpostissa, pdf-muodossa
tallennettuna) international@aalto.fi tai postitse Aalto-yliopisto / Kirsi Hanslin / PL 17800, 00076 Aalto. Lisätietoja voi kysyä kirsi.hanslin@aalto.fi
Korkeakoulut tekevät ennakkokarsinnan hakijoistaan ja parhaat hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja kurssisuunnitelman
relevanttiuden sekä opintomenestyksen perusteella. Tavoitteena on valita yksi kandidaatti jokaisesta Aallon koulusta. Haastatteluilla on erittäin suuri
merkitys lopullisessa valinnassa. (Huom! Passi pitää olla voimassa). Opiskelijat kirjoittavat kesäkoulun aikana blogia tai palauttavat kesän jälkeen
matkaraportin.
Viime vuosien perusteella odotamme suurta määrää erittäin kovatasoisia hakemuksia, joten kilpailu stipendistä on erittäin kova. Hakemuksia ei palauteta,
eikä yksittäisten hakemusten valintaperusteita voida kommentoida. Valittujen nimet ja perustelut heidän valinnastaan ilmoitetaan kaikille hakijoille.
Aikataulu:
haku on auki 21.12.2015 - 27.1.2016. Mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen hakemukset toimitetaan kouluihin ennakkokarsintaa varten.
koulujen ennakkokarsinta valmiina 4.2.2016
haastatteluun valittuihin opiskelijoihin ollaan yhteydessä tämän jälkeen ja haastattelut järjestetään 9.-10.2.2016. Valinnat tehdään
mahdollisimman pian viimeisten haastattelujen jälkeen ja haastatelluille ilmoitetaan tulokset sähköpostitse.
valitut opiskelijat täyttävät Stanfordin online hakemuksen mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Lue lisää opiskelijoiden kokemuksista
Blog 2015 & 2014 https://blogs.aalto.fi/summersessionstanford2014/
Blog 2013 https://blogs.aalto.fi/summersessionstanford/
A little piece of Silicon Valley arrives in Otaniemi

