
Fremtidens Universitet 
 

Den 14. juni arrangerte FAAN debattmøte om Fremtidens 

Universitet på Oslo Metropolitan University (OsloMet) 

 

I panelet deltok Curt Rice (rektor ved OsloMet), Anja Sletteland 

(redaksjonssekretær i Klassekampen), Malcolm Langford 

(Universitetet i Oslo), Katerini Storeng (Akademiet for Yngre 

Forskere) og Kristian Gundersen, (Universitetet i Oslo). 

Ordstyrer var Hedda Haakestad (Stipendiat, OsloMet).  

Det ble en spennende diskusjon som tok for seg ulike scenarier 

vi kan se for oss for høyere utdanning i fremtiden, effektivisering, 

kunstig intelligens, og ikke minst regjeringens varslede utredning 

av foretaksmodellen. 

 

Paneldeltagerne på OsloMet. Fra venstre: Kristian Gundersen, 

Anja Sletteland, Malcolm Langford, Katerini Storeng, Curt Rice. 

(Foto: Maren Falch Lindberg)
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 Kjære Fulbright 
Alumni 
 

Styret i Fulbright Alumni 

Association Norway (FAAN) 

vil gjerne takke for året som 

gikk, og ønske deg et godt 

nytt år. I året som kommer 

ønsker vi å fortsette arbeidet 

med å bygge nettverk blant 

Fulbright Alumni, og bidra til 

å skape økt oppmerksomhet 

rundt Fulbright-programmet 

generelt. 

Styret har gjennomført flere 

arrangementer i året som 

gikk. I dette nyhetsbrevet kan 

du lese mer om disse 

arrangementene, bli kjent 

med FAAN styret, oppdatere 

deg om siste nytt fra 

Fulbright-kontoret samt få 

informasjon om  Fulbright-

prisen 2019.  

Vi håper du vil fortsette å 

være FAAN medlem også i 

2019. Er du ikke medlem 

enda vil vi gjerne invitere deg 

til å bli medlem i FAAN. 

 

Kontaktinfo:  

Tlf: 22 01 40 10 

Epost styret: 

alumni.styret@fulbright.no 

 

Norske universiteter og høgskoler er i økende grad opptatt av 

internasjonale rangeringer og hvordan man kan bygge opp 

forskning og utdanning som er konkurransedyktig 

internasjonalt. Utviklingen innebærer sammenslåing av 

akademiske institusjoner og omgjøring av høgskoler til 

universitet. I debattmøtet ønsket vi å se hvordan denne 

utviklingen påvirker fremtidens universitet i Norge.     



Fulbrights artikkelpris 2018  
 

En faglig komité oppnevnt av FAAN besluttet at prisen for beste forskningsartikkel 2018 skulle gå til Inger 

Skjelsbæk. Hennes artikkel «Narratives of Support and Resistance: A Political Psychological Analysis of 

the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina» ble publisert i Political Psychology i 

2017, med Elin Martine Doeland som medforfatter.  

Artikkelen undersøker hvordan normendringer diskuteres og debatteres av sentrale samfunnsaktører i 

Bosnia. Bakgrunn for studien var FNS sikkerhetsresolusjon 1325 om kvinner, fred, sikkerhet og den 

massive globale innsatsen for å implementere likestillingsnormer i ulike former for fredsbygging. Et 

hovedfunn var at endring av likestillingsnormer avhenger av at de globale målsetningene implementeres 

lokalt, og krever at man også ser på intra og interpersonlige forhold.  

Inger Skjelsbæk er professor ved Center of Gender, Peace and Security ved Institutt for Fredsforskning 

PRIO, og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved UIO, og var Fulbright stipendiat ved UC 

Berkeley i 2002-2003. 

Fulbrights Artikkelpris for unge forskere 

 

Fulbrights artikkelpris for unge forskere gikk til Torgeir Moberget, for artikkelen «Cerebellar volume and 

cerebello-cerebral structural covariance in schizophrenia – a multi-site mega-analysis of 938 patients 

and 1349 healthy controls”» publisert i Molecular Psychiatry i 2017. 

I artikkelen dokumenterer Moberget og samarbeidspartnere at lillehjernen er blant de sterkest affiserte 

hjerneområdene i schizofreni. Lillehjernens volum var mindre hos pasienter med schizofreni, 

sammenliknet med friske kontrollgrupper. Studien er til nå den største undersøkelsen av lillehjernen 

hos pasienter med schizofreni og har bidratt med viktig informasjon for å forstå denne alvorlige 

psykiske lidelsen. Studien er et resultat av samarbeid mellom Norsk Senter for Forskning på Mentale 

Lidelser (NORMENT) ved UIO, Oslo Universitetssykehus, Psykologisk Institutt ved UIO, og det EU-

finansierte IMAGEMEND-konsortiet. 

Torgeir Moberget er postdoktor ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser ved UIO og var 

Fulbright stipendiat ved UC Berkeley i 2011 – 2012. 

FAAN styret gratulerer Inger Skjelsbæk og Torgeir Moberget med prisene.  



 

Arctic professionals networking event 
Torsdag 22 november ble det avholdt nettverksmøte for fagpersoner som jobber 

med tematikk relatert til Arktis. Arrangementet ble organisert som et 

samarbeidsprosjekt av FAAN, the Arctic Institute og Rederiforbundet.  

Rundt 40 personer deltok på arrangementet, og deltagerne bestod av folk fra akademia, industri, 

forvaltningen og flere andre sektorer. Arrangementet var en god mulighet til å møte andre som jobber 

med tematikk knyttet til Nordområdene. I tillegg var arrangementet en uformell møteplass for Fulbright 

Alumni. 

 

Arctic professional Networking event, Sentralen. (Foto: Ragnhild Grønning) 

 

 Fulbrights Artikkelpriser 2019 

1. Fulbrights Artikkelpris tildeles forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i 2018. 

Fulbrightprisen tildeles årlig for beste fagfellevurderte artikkel av en Fulbright Alumnus. For 

tidligere prisvinnere, se www.fulbright.no. Vinner av Fulbrightprisen 2019 vil motta et diplom og 

50 000 kroner.  



2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles beste akademiske artikkel publisert i 

2017/2018 av en ung forsker som er PhD student eller fikk sin PhD grad i løpet av siste 3 år 

(2016 eller senere). Denne prisen ble tildelt 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.  

 

Thanksgiving-feiring på Villa Otium 

Fulbright Alumnus var til stede på ambassadør Braithwaites Alumni Thanksgiving Reception den 

27 november. Ambassadør Kenneth J Braithwaite og Melissa L Braithwaite inviterte til 

Thanksgiving mottagelse ved ambassadørboligen Villa Otium.  

Mottagelsen ble innledet av Ambassadør Braithwaite som ønsket velkommen. Deretter fikk 

FAAN styret ordet og fikk fortelle om personlige erfaringer ved å være Fulbright stipendiat, 

norske stipendiater gjennom tidene som har hatt gleden av å reise på utveksling, om FAAN som 

organisasjon og våre aktiviteter og arrangement. Det ble servert tradisjonell Thanksgiving meny 

med kalkun, stuffing, tranebærsaus, mac & cheese og mye annet. Arrangementet ble holdt i 

vakre omgivelser i Villa Otium på Frogner og var godt besøkt med om lag 100 deltagere.  

    

Maren Falch Lindberg fra FAAN styret har ordet og innleder Thanksgiving Reception på Villa Otium.  

Fulbrightprisen og juniorprisen 2019: 

Informasjon om frist for nominering av artikler til Fulbright-prisen 2019, samt kriterier for prisen 
vil bli sendt ut i løpet av januar, så følg med!  

I 2017 ble det for første gang delt ut en juniorpris for beste forskerartikkel i tillegg til Fulbright-

prisen. Denne prisen har som hensikt å løfte fram yngre forskere og vil i hovedsak rette seg 

mot PhD-studenter. Vi vil videreføre dette i 2019. Følg med på utlysningen, som kommer i 

januar. 



Fulbright International Diversity Conference 

FAAN var tilstede da Fulbrights første International Diversity Conference ble avholdt i Berlin 

den 22.-23. september. Konferansen skulle utforske mangfoldsproblematikk knyttet til 

Fulbright-organisasjonens formål om å fremme interkulturell utveksling.  

Deltakerne inkluderte ansatte ved 22 europeiske 

Fulbright-kontorer, representanter fra det 

amerikanske kontoret og tidligere 

stipendmottakere. Over to dager ble det arbeidet i 

fokusgrupper som tok for seg konkrete 

utfordringer som oppstår i utvelgelsen av 

stipendmottakere, samt i oppfølgingen disse får i 

vertslandet. Konferansen endte i forslag til endret 

praksis som skal være med på å forstå og 

understøtte mangfold i Fulbright-organisasjonen. 

Ønsker du å lese mer om dette eller se bilder 

finner du mer informasjon her:  

https://www.fulbright.de/news/events/event/diversity-conference 

 

Fulbright grantees 2019-2020 

Like før jul fikk 47 heldige søkere en god julegave - de fikk vite at de får tilbud om Fulbright 

stipend i 2019 – 2020 og kan dermed starte planleggingen av spennende og givende 

utenlandsopphold med forventet stort faglig utbytte. FAAN styret gratulerer og ønsker lykke til!  

Vurderer du eller noen du kjenner å søke Fulbright stipend? Hold utkikk på www.Fulbright.no 

for neste års utlysning.  

 

 

Fjorårets stipendmottagere for 2018-2019 på Nobelinstituttet. (Foto: www.fulbright.no)

http://www.fulbright.no/


  

 

 

FAAN arrangementer våren 2019 
Medlemsmøte og debattmøte  

Vi i FAAN styret er godt i gang med å planlegge videre 

aktiviteter for våre medlemmer utover våren 2019. 

Foreløpige planer er å arrangere et medlemsmøte og et 

debattmøte.  

Medlemsmøte: Vi er i gang med å planlegge neste 

medlemsmøte. Mer informasjon om tema og foredragsholder 

vil komme på nyåret.  

Fulbright Alumni foredrag  

Mer informasjon om disse arrangementene vil komme på 

nyåret, så følg med!! 

 

 

 

 

 

Styret 2018 - Fulbright Alumni Association 

Norway 

Styret ble konstituert 4.juni 2018 og består av fem 

styremedlemmer og to varamedlemmer 

 

FAAN medlemsskap 2019 
 
Er du allerede medlem håper 
vi du vil fortsette å 
opprettholde medlemskapet 
også i det kommende året. Er 
du ennå ikke medlem vil vi 
gjerne invitere deg til å bli 
medlem. 

Vi vil oppfordre deg til å 

betale medlems-

kontingenten, slik at vi kan vi 

fortsette å jobbe for å lage 

interessante medlemsmøter, 

åpne debattmøter og andre 

spennende events også i 

2019.   

Årlig medlemskontingent er 250,- 

Kontonr: 1600.20.73513 

NB: Husk å oppgi navn i 

merknadsfeltet når du betaler. 

Du kan også betale med 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. 

Kontaktinfo:  

Tlf: 22 01 40 10 

Epost styret: 

alumni.styret@fulbright.no 

 

Hensikten med Fulbright Alumni Association – 

Norge er å styrke akademiske, sosiale og 

kulturelle bånd mellom USA og Norge, og knytte 

bånd mellom Fulbright Alumni og det større 

Fulbright-samfunnet 



Styreleder:  
Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i 2012-2013. 
Han er førsteamanuensis i innovasjon ved Institutt for strategi og entreprenørskap, 
Handelshøyskolen BI, samt Honorary Associate Professor ved Warwick Business School. 
I sin forskning gjør han praksisbaserte studier av tverrfaglig samarbeid, læring, endring og 
innovasjon i helsevesenet. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2014. 
 
Styret:  
Ragnhild Grønning var Fulbright student ved George Washington University’s Elliott 
School of International Affairs i 2014-2015. Her tok hun en master i International Affairs 
med fokus på internasjonale organisasjoner og internasjonal rett. Hun jobber nå som 
rådgiver ved ARENA senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, forsker ved 
Nordområdesenteret, Nord Universitet og som Research associate i The Arctic Institute 
og har vært styremedlem siden 2016.  

Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, 

School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i sykepleievitenskap, og er i dag 

fagutviklingssykepleier og postdoktor ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale 

Sykehus og ved avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lindberg har vært 

styremedlem siden 2016.    

Kyrre Glette var Fulbright Scholar ved NASA Jet Propulsion Laboratory, California 
Institute of Technology, Pasadena i 2012.Han har en mastergrad i datateknikk fra NTNU 
og ph.d. i informatikk fra UIO. 
Glette er førsteamanuensis og forsker på robotikk og intelligente systemer ved Institutt for 
informatikk og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, 
UIO.  
  

Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of Medicine og 

Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte Higher Education 

Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder ved Institutt 

for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer 

Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker 

forstår og forholder oss til kreftproblematikken.  

Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved John Hopkins University I 2016-17. 

Han har en ph.d i filosofi fra UIO og jobber i dag som førsteamanuensis ved Høgskolen i 

Innlandet. Shah har vært styremedlem i FAAN siden 2018. 

 

Varamedlem: 

Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i 2015. Hun 

er juniorforsker I Forskningsgruppen for Utenrikspolitikk og Diplomati ved Norsk 

Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har vært styremedlem i FAAN siden 2015. 

 

 

 

 


