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Fulbrightprisen 2017
Fulbright Alumni Association Norway
nominasjon for følgende to priser:

inviterer

til

1. Fulbrights Artikkelpris tildeles til forfatter(e) av beste
akademiske artikkel publisert i 2016. Fulbrightprisen
tildeles årlig for beste fagfellevurderte artikkel av en
Fulbright Alumnus. For tidligere prisvinnere, se
www.fulbright.no. Vinner av Fulbrightprisen 2017 vil motta
et diplom og 50 000 kroner.
2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles til beste
akademiske artikkel publisert i 2015/2016 av en ung forsker
som er PhD student eller fikk sin PhD grad i løpet av siste
3 år (2014 eller senere). Denne prisen deles ut for første
gang i 2017. For å bli vurdert må forskeren være
førsteforfatter på artikkelen (eller delt førsteforfatterskap).
Vinneren av Fulbrights Artikkelpris for Unge forskere vil
motta et diplom og 10 000 kroner.
Prisene vil tildeles under årets stipendutdeling på
Nobelinstituttet, torsdag 15. juni.

Kjære Fulbright
Alumni
Styret i Fulbright Alumni
Association Norway (FAAN)
planlegger flere spennende
arrangementer i løpet av
2017. I dette nyhetsbrevet får
du informasjon om vårens
arrangementer og Fulbrightprisene 2017.
Hvis du ikke er medlem enda,
så vil vi gjerne invitere deg til
å bli medlem i FAAN.
Årlig medlemskontigent er
200,- Kontonr:
1600.20.73513. NB: Husk å
oppgi navn i merknadsfeltet
når du betaler.
Du kan også betale på
VIPPS: #84932 Fulbright
Alumni Association Norway
For adresseoppdatering:
Vennligst send oss en epost.
Fint om du kan indikere om
du er interessert i å motta
Alumni Nyhetsbrev og annen
korrespondanse i elektronisk
form. Slik hjelper du både
miljøet og oss.

Forrige års prisvinner John-Arne Røttingen mottok Fulbrightprisen på
seremonien i Nobelsenteret, juni 2016. Her avbildet sammen med
komitemedlemmene for Fulbrightprisen.

Kontaktinfo:
Tlf: 22 01 40 10
Epost styret:
alumni.styret@fulbright.no

Kriterier og Nominering
Kriterier:
- Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
- Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2016 (Copyright dato)
- Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2015
eller 2016 (Copyright dato).
- Det er kun mulig å nominere Fulbright alumni fra det norske Fulbrightprogrammet, det
vil si norske forskere som har studert eller forsket i USA på et Fulbrightstipend.
Nominasjon:
-

Prisen tildeles årlig basert på nominasjoner fra personer, forleggere eller fagfeller
Innsendte nominasjoner må inkludere et kort sammendrag av artikkelen
Nominasjoner begrenses til én artikkel per person/forlegger, og det må spesifiseres
hvilken pris artikkelen nomineres til (Fulbrightprisen eller Fulbrights Artikkelpris for
Unge Forskere).
Forslag til nominasjon kan sendes på epost innen 20 mars til
alumni.styret@fulbright.no
Den publiserte versjonen av artikkelen legges ved nominasjonen som PDF
Vinnere av prisene vil få beskjed i løpet av mai 2017
Vinneren av Fulbrightprisen 2017 vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for
Fulbright Alumni Association

Fulbright Alumni Association Norway - arrangementer våren 2017
Møte om Cancer Moonshot Initiative:
Jarle Breivik vil holde et foredrag basert på den kritiske kronikken han i fjor skrev i New York Times
angående President Obamas Cancer Moonshot initiative:
https://www.nytimes.com/2016/05/27/opinion/obamas-pointless-cancer-moonshot.html?_r=0. Møtet vil som vanlig
også være en arena for sosialt samvær og nettverksbygging med andre Fulbright Alumni.
Sted/tid: Litteraturhuset, 6.mars kl 19:00.

Debattmøte:
Tema for årets debattmøte Transatlantiske relasjoner i lys av Brexit og presidentvalget i USA,
spesielt med fokus på populistiske strømninger. Debattmøtet vil ha et panel med ulike fageksperter, og
vil foregå i mai. Mer informasjon vil komme om dette arrangementet, så følg med på
www.fulbright.no/en/alumni/ eller på vår nettside på Facebook.

Styret 2016/2017 - Fulbright Alumni
Association Norway
Styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to
varamedlemmer.
Styrets leder
Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13
Styremedlemmer
Thomas Børstad, University of Minnesota, 2009-2010
Silje Gamstøbakk, Georgetown University, 2015-2016
Vibeke Grøver, Harvard University, 2013-14
Minda Holm, George Washington University, 2014-15
Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015
Solveig Birgitte Moe, University of Houston, 2015-2016
Varamedlemmer
Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2012-2013
Ragnhild Grønning, Georg Washington University, 2015-201

