Fulbrightprisene 2020
Fulbright Alumni Association Norway inviterer til
nominasjon for følgende to priser:
1. Fulbrights Artikkelpris tildeles forfatter(e) av
beste akademiske artikkel publisert i 2019.
Fulbrightprisen tildeles årlig for beste
fagfellevurderte artikkel av en Fulbright
Alumnus. For tidligere vinnere, se Fulbrigth
Norways nettside. Vinner av Fulbrightprisen vil
motta et diplom og 50 000 kroner.
2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles
beste akademiske artikkel publisert i 2018/2019
av en ung forsker som er ph.d student eller fikk
sin ph.d. grad i løpet av siste 3 år (2017 eller
senere). Denne prisen ble delt 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.

Forslag til nominasjon sendes innen 13. mars via vårt
nettskjema.
Prisene vil tildeles under årets stipendutdeling på
Nobelinstituttet torsdag 4. juni.

Kjære Fulbright
Alumni
Med dette nyhetsbrevet fra
styret i Fulbright Alumni
Association
Norway
(FAAN)
vil vi invitere
nominasjon til Fulbrightprisene 2020.
Hvis du ikke er medlem
enda, så vil vi gjerne
invitere deg til å bli medlem
i FAAN.
Årlig medlemskontigent er
250,- 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.
Kontaktinfo:
Tlf: 22 01 40 10
Epost styret:
alumni.styret@fulbright.no

Kriterier og Nominering
Kriterier:
-

Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
Bokkapitler eller bøker kan ikke nomineres
Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2019 (Copyright dato)
Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2018
eller 2019 (Copyright dato)
Nominerte til Artikkelprisen for Unge Forskere må være førsteforfatter
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
Pris for unge forskere: Den nominerte må være ph.d. student eller ha fullført sin ph.d.
grad i løpet av siste 3 år (2017 eller senere)
Styremedlemmer i FAAN kan ikke nomineres før tidligst to år etter fratredelse av
styreverv

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)
- Det er helt i orden å nominere seg selv
Forslag til nominasjon sendes innen 13. mars via vårt nettskjema
- Den publiserte versjonen av artikkelen legges ved nominasjonen som PDF
- Vinnere av prisene vil få beskjed i slutten av mai 2020
- Vinneren av Fulbrightprisen 2020 vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for
Fulbright Alumni Association

Ved spørsmål, kontakt oss på epost: alumni.styret@fulbright.no

Fjorårets prisvinnere
Vi gratulerer så mye til fjorårets vinnere, Leif Oltedal (Fulbrights Artikkelpris)
og Anna Dahl Myrvang (Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere).

Du kan lese mer om tidligere prisvinnere på Fulbright Norways nettside.

FAAN-medlemskap 2020
Hvis du allerede er medlem håper vi at du vil fortsette medlemskapet
også i det kommende året. Hvis du ennå ikke er medlem, inviterer vi deg
til å melde deg inn i FAAN.
Ved å betale medlemskontingenten bidrar du til å vi kan arrangere
medlemsmøter, debattmøter og andre aktiviteter for å samle nåværende
og tidligere mottakere av Fulbrights stipender.
Årlig medlemskontingent er 250,- og betales til kontonr. 1600.20.73513.
Eller VIPPS: #84932 Fulbright Alumni Association Norway.
Kontaktinfo:
Tlf 22 01 40 10
Epost styret: alumni.styret@fulbright.no

Styret 2019-2020 - Fulbright Alumni Association Norway
Styret ble konstituert 19. juni 2019.
Styreleder:
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.
Styremedlemmer:
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.
Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service,
American University, Washington DC I 2016. Han har en mastergrad i arkeologi
fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og
PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder
på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og
førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for
landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk.
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.

Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er
utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i
psykonevroimmunologi fra UiO. Sudan forsker på immunologiske signaler i
komorbide psykiske lidelser ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet.
Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og
Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal
undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO.

Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i
2016–2017. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber i
dag som førsteamanuensis ved NTNU. Shah har vært styremedlem siden 2018.

