CONCORDIA UNIVERSITY
NEBRASKA
USA

Drottningborg har i flere år hatt et utvekslingsprogram med Lincoln
Lutheran High School i Lincoln Nebraska. Concordia University
ligger i Seward, Nebraska. Byen Seward ligger rett på utsiden av
Lincoln som er hovedstaden i Nebraska. Skolen ble startet som en
kristen lærerskole i 1894, men er i dag et universitet med et bredt
tilbud til studentene med over 75 program å velge mellom. Skolen
har 1200 studenter, og de fleste bor i hybler og internat på skolen.
Concordia University har i tillegg til et godt fagtilbud også en solid økonomi og velholdt
bygningsmasse. Det er store idrettsanlegg som elevene kan benytte også etter skoletid, og moderne
undervisningslokaler. Skolen har en tydelig kristen profil og et godt apparat til å ivareta elevenes
forskjellige behov.

Det er ofte tidkrevende og kostbart å søke på universitet i utlandet. Drottningborg har derfor fått
fremforhandlet en inntaksprosess på bakgrunn av samtaler og møter med Concordia. Lånekassen har
også gitt forhåndsgodkjenning til studier på Concordia. Inntaket vil bli gjort på bakgrunn av en
søknad, oversendelse av karakterer fra Vg1, Vg2 og Vg3 (helst karakter 4 eller bedre på vg3),
anbefaling fra en ansatt på Drottningborg og en personal essay. Det koster ikke noe å søke, og det
kreves ikke SAT/ACT eller TOEFL test av Drottningborgelever. Se lenken under for detaljert
informasjon om søknadsprosessen.
http://www.cune.edu/admission/undergraduate/admission-requirements-students-norway/

Her er en foreløpig oversikt over årlige kostnader og støtte fra Lånekassen.
Financial overview Concordia University
Year:
Exchange rate

2020-2021

9

Support from Statens Lanekasse
Basic Support (Room & Board)
Tuition Support
Support high tuition
Travel support
Total support
Estimated costs Concorida
Tuition
Room and Board (double room)
Board (14 meals/week)
Student Activity Fee
Grant/Scholarship
Airfare
Total cost (personal spending not incl.)
For personal spending

USD
$13 468,89
$14 861,33
$0,00
$2 078,22
$30 408,44

34 200
3 930
5 310
600
-20 000

kr
kr
kr
kr
kr

Total
121 220,00
133 752,00
18 704,00
273 676,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

307 800,00
35 370,00
47 790,00
5 400,00
-180 000,00
10 000,00
226 360,00

Grant
$5 387,56 kr 48 488,00
$3 800,00 kr 34 200,00
$727,33 kr
6 546,00
$9 914,89 kr 89 234,00

$8 081,33
$11 061,33
$0,00
$1 350,89
$20 493,56

kr
kr
kr
kr
kr

Loan
72 732,00
99 552,00
12 158,00
184 442,00

47 316,00

En av rådgiverne fra Concordia, Jeremy Geidel, jobber med å rekruttere fra Norge. Han
kommer på besøk til oss mandag 18. november til tirsdag 19. november. Ta kontakt med
meg om du er interessert i å ha en uformell prat med ham.

mvh
Frode Nilsen

CONCORDIA UNIVERSITY, NEBRASKA
- Universitetsutdannelse i USA med kristen formålsparagraf. Etablert
i 1894 og har god akkreditering.
- Bredt utdanningstilbud støttet av Lånekassen
- Stort utvalg av fritidstilbud
- Samarbeider med Drottningborg, noe som gir:
- Ekstra økonomisk støtte
- Forenklet og gratis inntaksprosess, trenger ikke SAT/ACT,
TOEFL osv. Det er ikke begrenset med plasser på dette
opplegget.
- Egen kontaktperson på Concordia som kjenner Drottningborg

