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HUIPPUKESÄ HUIPPUYLIOPISTOSSA:   
HAETAAN ERINOMAISIA OPISKELIJOITA KESÄKOULUUN 
STANFORDIN YLIOPISTOON   
 
 
Nyt Sinulla on Aallon opiskelijana (kandi- ja maisteritaso) ainutlaatuinen mahdollisuus hakea Stan-
fordin yliopiston järjestämään kesäkouluun (Stanford Summer International Honors Program 
SSIHP), joka järjestetään 18.6 – 14.8.2011 Kaliforniassa. Aalto-yliopisto, yhteistyössä Stanfordin 
yliopiston kesäkoulun kanssa, tukee kolmen aalto-opiskelijan opintoja täydellä stipendillä. Stipen-
di, n. $ 11 125, kattaa lukukausimaksun, vakuutuksen, asumisen ja ruokailut kampuksella.  Lisäksi 
matkoihin myönnetään erikseen 1000 euron tuki.   
 
 
Stanfordin yliopisto (www.stanford.edu) on yksi maailman johtavista tutkimus- ja opetusyliopistoista.  Tä-
mä huippuyliopisto sijaitsee Kaliforniassa San Fransiscon ja San Josen kaupunkien välissä, Piilaakson 
sydämessä.  Aalto-yliopistolla on monipuolista yhteistyötä Stanfordin yliopiston kanssa ja nyt Stanford 
Summer School International Honors Program kutsuu Aallon opiskelijoita arvostettuun kesäohjelmaansa.  
Kesäkoulun päätavoitteena on tarjota opiskelijoille erinomaiset akateemiset puitteet sekä ainutlaatuinen 
vapaa-ajan ohjelma, johon kuuluu mm. tutustumisia Stanfordin laboratorioihin, Piilaakson teknologiayrityk-
siin sekä alueen museoihin. Vain Stanfordin kumppaniyliopistojen opiskelijat voivat hakea kesäkouluun. 
 
 
Hakuohjeet  
 
Palauta vapaamuotoinen englanninkielinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja miksi juuri sinut pitäisi 
valita Aallon edustajaksi kesäkouluun.  Kerro miten opintosi ovat edenneet tähän saakka ja miten kesä-
kouluun osallistuminen hyödyttää opintojasi ja miten se tukee tulevaisuuden suunnitelmiasi.  Edellytämme 
hakijoilta erinomaista englanninkielen taitoa.  Liitä hakemukseen  
• opintosuoritusote 
• alustava suunnitelma kursseista, joita haluaisit opiskella  
• sekä akateeminen suosituskirje  
 
Voit valita kursseja seuraavista kouluista: Humanities and Sciences, Earth Sciences ja Engineering.  
Voit sekä yhdistellä kursseja tai keskittyä esim. yhteen seuraavista teemoista; Global Management, Hu-
man Rights, Water Management, Chemistry, or Environmental Studies 
 
Lisätietoja SSIHP:n sivuilta:  
http://summer.stanford.edu/programs/program/stanford-summer-international-honors-program 
 
Lisätietoja opetustarjonnasta: 
http://summer.stanford.edu/programs/page/courses-3  
 
Hakemus liitteineen tulee olla perillä viimeistään pe 11.3.2011 joko sähköpostitse 
eeva.lyytikainen@aalto.fi tai postitse Aalto-yliopisto / kansainväliset palvelut / Eeva Lyytikäinen /  
PL 17800, 00076 Aalto 
 
Parhaat hakijat haastatellaan 18.3.2011. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja kurssisuunnitelman relevant-
tiuden sekä opintosuoritusten perusteella.  Valinta ilmoitetaan viikon 12 alussa, jonka jälkeen valitut opis-
kelijat täyttävät Stanfordin sähköisen hakulomakkeen.  
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