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FULBRIGHTSTIPEND

• Kort om J. William Fulbright og Fulbrightprogrammmet

• Stipender til norske studenter og forskere 

• Fordeler for norske institusjoner

• Årssyklus, søknadsprosess

• Hvorfor Fulbright

• Tips til søknad og intervju



Om Fulbright

• Etablert ved lovforslag fremmet av senator JW Fulbright in 1946

• Norge signerte avtalen i 1949 som 11.land  – idag er det bilaterale Fulbright 
avtaler i ca. 150 land. 

• Siden 1949 har ca. 3850 norske studenter og forskere reist til USA og 1600 
amerikanere kommet til Norge på Fulbrightstipend.  På verdensbasis er det idag
ca. 380,000 Fulbright alumni, medregnet både amerikanere og alumni fra
deltagende land

• Offentlig finansiert: ca. 70% fra Norge, 30% fra USA 

• Adminstreres av et sekretariat (4 personer) og et styre bestående av 4 nordmenn
og 4 amerikanere, oppnevnt av hhv. Utenriksministeren og den amerikanske
ambassadøren, som er hornorære styreledere.



“Lord Plushbottom”

Fulbright som Rhodes scholar i Oxford ca. 
1927

Arkansas-Oxford, Oslo-Bergen

“An overeducated son of a bitch” (Harry 
Truman)

“I was ashamed of my ignorance and lack of 
knowledge of literature and other things, and 
I began to read just to learn”

Kunnskap for kunnskaps skyld
Fredsbygging, mellomkulturell forståelse





Fulbrightloven vedtatt av kongressen i 1946 – manøvrert gjennom Kongressen med list og lempe som 
“Amendment to the Surplus Property Act of 1944”. Amerikanske tilgodehavender i Europa og Asia – ubrukelig
militært overskuddsmateriell (surplus property) omgjort til et akademisk utvekslingsprogram. Bokstavelig
eksempel på å smi sverd om til plogskjær, “beat swords into ploughshares.” 

Senator McKellar of Tennessee: 
«Young man, that’s a very
dangerous piece of legislation. 
You’re going to take our young
boys and girls over there and 
expose them to those foreign
’isms» 

(snikinternasjonalisering)



“Aw hell, I just wanted to educate 
these goddamn ignorant 
Americans.”

Seeing the world as others see it…



Fulbrightstipend for norske statsborgere

STUDENTER (“graduate students”, dvs. avlagt
Bachelor)

• Alle fagområder, til enhver akkreditert vertsinstitusjon i
USA.  Ett akademisk år, dvs. 9 mnd. Unntak for 
doktorgradsstudenter, 6 mnd

• Masternivå: full course load, NOK 150,000

• Mastergrad: Fulbrightstøtte kun for 1.året, 150,000

• PhD nivål: course for credits OR independent research 
(audit possibilities) NOK 100,000

• Full PhD  – funding for 1 year. NOK 150,000

• Gateway seminars, enrichment programs coordinated 
through IIE

SCHOLARS (dvs. forskere – har PhD) 

• Alle fagområder, akkrediterte vertsinstitsjoner

• NOK 100,000

• Occasional Lecturer Fund 

• Enrichment programs

• Koordineres gjennom CIES

• Studenter og forskere: J1 visa and 2 year residency 
requirement



Fulbrightstipender for amerikanere (info for norske institusjoner)

• Amerikanske studenter
• Alle emneområder, studenter ved

akkrediterte insitusjoner, ett
akademisk år (9 mnd) 

• Invitasjonsbrev, uttalt interesse fra
vertsinstitusjon/veileder er
avgjørende

• Amerikanske forskere
• Akkrediterte institusjoner

• Fulbright Specialists program

• Fulbright Inter-country lecturing 
program. 

• Roving Scholar Program



Application process and timeline
• 1. oktober 2018 søknadsfrist for 2019-20 (October 11 and Aug 1 

for hhv. Amerikanske studenter og forskere)

• 127 søknader, 50 stipendiater 2018-19

• Online søknad, study objective, personal statement, 
karakterutskriftert (studenter) 

• November: intervjuer Oslo, Bergen, Trondheim (in English)

 Fulbrightstyrets avgjørelse i desember, stipendiater får vite før jul

 Februar/mars/april – papirarbeid, legeattester, opptaksbrev, 
invitasjonsbrev, osv

 juni: ”predeparture seminar” og diplomseremoni, Nobelinstituttet 
i Oslo

 Juni/juli visumintervju amerikanske ambassaden

 August/September: avreise USA (evt. januar)



Hvorfor Fulbright?

• Prestige– “big deal” i USA, en
døråpner

• Fordel når en søker opptak ved
amerikanske universiteter

• Oppfølging underveis (Cathrine)

• “Enrichment programs” i USA

• Fulbright Alumni association



Hva som må med

• Onlinesøknadsskjema (instrukser må leses nøye!)

• 2 essays: study objective og personal essay

• CV

• Karakterutskrifter

• 3 anbefalingsbrev (online)

• budsjett



Tenk (litt) amerikansk, ikke norsk…
• Motivasjonsbrev: noe som ikke kommer frem i CV, søknad forøvrig?

• Godt begrunnet valg av skoler og gjennomtenkte planer for oppholdet

• Få noen til å sjekke språket dersom du er usikker

• Gode anbefalingsbrev

• Intervjuet: vit hvem Fulbright og hva formålet med programmet er. Vi 
vil bli bedre kjent med deg, snakk med oss! 



Kontakt oss:

Cathrine Nordahl
cathrine@fulbright.no norske studenter og forskere, Fulbright specialists
program

Rena Levin
rena@fulbright.no amerikanske studenter og forskere, Intercountry Lecturing
Program

Kevin McGuiness
kevin@fulbright.no økonomi, teknologi, Financial officer

Petter Næss
petter@fulbright.no Director

Telefon 21304010

Takk for oppmerksomheten 
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