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Study of the U.S. Institutes (SUSIs) 
 

The Study of U.S. Institutes (SUSIs) are five- to six-week academic programs focusing on topics in U.S. 
studies for groups of foreign scholars and teachers. Hosted by universities and colleges throughout 
the United States, the Institutes include an intensive academic residency, an educational study tour 
to another region of the United States, and opportunities for participants to engage with American 
peers.  

 
Summer 2023 Study of the U.S. Institutes for Scholars 

Application Deadline: December 1, 2022 
 

On behalf of the U.S. Embassy in Kosovo, we are excited to share that the Study of the U.S. 
Institutes (SUSIs) for Scholars is open for submission of applications.  
 
This call solicits applications for scholarship opportunities for the Summer 2023 Study of the U.S. 
Institutes (SUSIs) for Scholars. This opportunity is available to mid-career scholars or professionals 
who work in the field of U.S. studies (see Eligibility Criteria, below). Study of the U.S. Institutes for 
Scholars (SUSIs) are intensive post-graduate level academic programs whose purpose is to provide 
foreign university faculty and other scholars the opportunity to deepen their understanding of U.S. 
society, culture, values, and institutions. The ultimate goal of the Institutes is to strengthen curricula 
and to enhance the quality of teaching about the United States at academic institutions abroad. Study 
of the U.S. Institutes for Scholars will take place at various colleges, universities, and academic 
institutions throughout the United States over the course of six weeks beginning in or after June 2023. 
Each Institute includes a four-week academic residency component and up to two weeks of an 
integrated study tour to another region of the United States. Prospective applicants may visit 
https://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes to obtain general information 
about the Institutes. 
 
Please email a completed SUSIs for Scholars application form (download here) to:  
uskeb@americancouncils.org with “SUSIs for Scholars – Summer 2023” as the subject line.  
 
For more information about the program, please visit: https://xk.usembassy.gov/the-2023-
summer-study-of-the-united-states-institute-susis-for-scholars/ 
 
Nora Nimani-Musa  
Program Coordinator  
American Councils Kosova  
E-mail: uskeb@americancouncils.org  
Tel: +383 38 226 255 
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Study of the U.S. Institutes (SUSIs) 
 

Studimet e Instituteve amerikane (SUSI-t) janë programe akademike pesë deri në gjashtë javore të 
fokusuara në tema të studimeve të SHBA-ve për grupe studiuesish dhe mësimdhënësish të huaj. Të 
organizuara nga universitete dhe kolegje nëpër Shtetet e Bashkuara, Institutet përfshijnë një qëndrim 
intensiv akademik, një vizitë studimore arsimore në një rajon tjetër të Shteteve të Bashkuara dhe 
mundësi për pjesëmarrësit që të angazhohen me homologët e tyre amerikanë.  
 

Summer 2023 Study of the United States Institute (SUSIs) for Scholars 
Afati i fundit për aplikim: 1 dhjetor, 2022. 

Në emër të Ambasadës së SHBA-ve në Kosovë, dëshirojmë të ju informojmë se Summer 2023 Study 
of the United States Institute (SUSIs) for Scholars tashmë është i hapur për aplikime për verën e vitit 
2023.  
   
Kjo thirrje pranon aplikime për mundësi të bursave për Summer 2023 Study of the United States 
Institute (SUSIs) për Studiues. Kjo mundësi është në dispozicion për studiuesit apo profesionistët në 
mes të karrierës të cilët punojnë në fushën e studimeve amerikane. Studimet e Instituteve amerikane 
për Studiuesit (SUSIs) janë programe intenzive akademike të nivelit post-diplome, qëllimi i të cilave 
është t'u ofroj profesorëve të universitetit dhe studiuesve tjerë mundësinë për të thelluar njohuritë 
e tyre mbi shoqërinë, kulturën, vlerat dhe institucionet amerikane. Qëllimi përfundimtar i Instituteve 
është të forcojë kurrikulat dhe të zgjerojë cilësinë e mësimdhënies rreth Shteteve të Bashkuara në 
institucionet akademike jashtë vendit. Studimet e Instituteve amerikane për Studiuesit do të bëhet 
në kolegje, universitete dhe institucione akademike të ndryshme në Shtetet e Bashkuara gjatë gjashtë 
javëve duke filluar nga ose pas qershorit 2023. Çdo Institut përfshin një komponentë katër-javore të 
banimit akademik dhe një turne të integruar studimi deri në dy javë në një rajon tjetër të Shteteve të 
Bashkuara. Kandidatët e interesuar mund të vizitojnë https://exchanges.state.gov/non-
us/program/study-us-institutes për të marrë informata të përgjithshme rreth instituteve.  
 
Ju lutemi që formën e kompletuar për SUSI-t për Studiues (shkarkoni këtu) ta dërgoni në email 
adresën: uskeb@americancouncils.org  me titull “SUSIs for Scholars – Summer 2023”.  

Për më shumë informata, ju lutem vizitoni: https://xk.usembassy.gov/the-2023-summer-study-of-
the-united-states-institute-susis-for-scholars/  

Nora Nimani-Musa  
Program Coordinator  
American Councils Kosova  
E-mail: uskeb@americancouncils.org  
Tel: +383 38 226 255 
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