Helsingin yliopiston sitoumus kulujaettuun Fulbright-stipendiin lukuvuodelle 2020-2021
Fulbright Suomi -säätiö myöntää stipendejä Suomen kansalaisille opintoihin, tutkimukseen ja ammatilliseen
kehittymiseen Yhdysvalloissa.
Osa Fulbright Suomi -säätiön vuosittain jakamista stipendeistä on suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä
rahoittamia Cost-share-stipendejä. Nämä yhteisrahoitetut stipendit tarjoavat yliopistoille monipuolisia mahdollisuuksia edistää
opiskelijoidensa, tutkijoidensa ja henkilöstönsä kansainvälistä liikkuvuutta.
Helsingin yliopiston hakijoiden tulee liittää tämä kotiyksikkönsä täyttämä lomake hakemukseensa.
Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows ja ASLA-Fulbright Senior Scholar -stipendejä voi hakea ainoastaan siinä tapauksessa,
että hakija saa omalta yksiköltään (kotilaitos, tiedekunta, tutkimusryhmä, jne.) sitoumuksen Fulbright-stipendin
osarahoitukseen ja liittävät tämän yksikön edustajan allekirjoittaman sitoumuksen Fulbright-hakemukseensa.
Myös ASLA-Fulbright Graduate Grant ja ASLA-Fulbright Junior Scholar -ohjelmissa Helsingin yliopiston hakijoiden tulee selvittää
yksikkönsä kanta Fulbright-stipendin osarahoitukseen, mutta yksikön rahoitussitoumus ei ole hakuedellytys, sillä osa näiden
stipendikategorioiden stipendeistä on Fulbright Suomi -säätiön kokonaan rahoittamia. Näitä stipendejä on kuitenkin tarjolla
rajoitetusti ja sen vuoksi hakijan oman laitoksen osarahoituksella on tärkeä merkitys.
Stipendin hakija täyttää:
Nimi: ___________________________________________________________________________________
Haettava stipendi:






ASLA-Fulbright Graduate Grant
ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program
ASLA-Fulbright Grant for a Junior Scholar
ASLA-Fulbright Grant for a Senior Scholar

Stipendikauden tarkoitus: __________________________________________________________________
Isäntäyliopisto, -organisaatio Yhdysvalloissa (jos tiedossa):
________________________________________________________________________________________
Stipendin hakijan kotiyliopiston yksikön edustaja täyttää:




Stipendin hakijan kotiyksikkö sitoutuu rahoittamaan 50 % hakijan Fulbright-stipendistä
Stipendin hakijan kotiyksikkö ei pysty sitoutumaan hakijan Fulbright-stipendin rahoittamiseen

Perustelut päätökselle ja yksikön kanta suunnitellusta projektista Yhdysvalloissa:
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sitoumuksen antajan
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Yhteystiedot:
Kotiyksikön osuuden laskutus
Kotiyksikön osuus laskutetaan euroissa laskutuspäivän kurssin mukaisesti stipendilukukauden aikana riippuen stipendiaatin
Fulbright-kauden ajankohdasta (esim. jos stipendikausi alkaa syyskuussa, Fulbright Finland lähettää yliopistolle laskun elolokakuussa). Laskutusosoite ja viitetiedot: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ole yhteydessä Fulbright Suomi -säätiöön, jos Sinulla on mitään kysymyksiä lomakkeeseesta tai sen täyttämisestä.

Miksi yliopiston kannattaa osallistua Fulbright Suomi -säätiön yhteisrahoittamiin stipendeihin:


Yliopiston opiskelijoilla, tutkijoilla ja henkilökunnalla on saatavilla enemmän rahoitusta ja stipendimahdollisuuksia
kansainväliseen liikkuvuuteen.



Fulbright-stipendi Yhdysvaltoihin tuo mukanaan huomattavia etuja ennen stipendikautta ja sen aikana (ohessa
eriteltyinä edut opiskelijastipendiaateille ja tutkijastipendiaateille).



Yliopiston nimi ja osallistuminen yhteisrahoitukseen julkaistaan stipendivalintojen yhteydessä, jolloin yliopiston
panostus saa näkyvyyttä.



Joihinkin Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmiin ei ole mahdollista hakea, jos kotiyliopisto ei osallistu
yhteisrahoitettuihin stipendeihin.

Yhteisrahoitettavien stipendien valinta ja laskutus yliopiston näkökulmasta:


Hakuajan päätyttyä ne hakemukset, joissa hakija on merkinnyt yliopiston kotiyliopistokseen ja jotka ovat läpäisseet
teknisen karsinnan, lähetetään yliopistolla arvioitavaksi.



Yliopisto ilmoittaa Fulbright Suomi -säätiölle niiden hakijoiden nimet, joita se sitoutuu tukemaan. Fulbright Finland
valitsee stipendiaatit ja ilmoittaa päätöksestä hakijoille ja kotiyliopistoille.



Stipendivalinnat julkistetaan toukokuussa järjestettävässä stipendienjakoseremoniassa. Myös yhteisrahoitettaviin
stipendeihin osallistuvien yliopistojen nimet julkaistaan stipendiaatin nimen ohessa.

Stipendiohjelmat
Yliopiston osuus stipendistä on 50% kaikissa stipendikategorioissa.


ASLA-Fulbright Graduate Grant
Stipendi maisteri- tai tohtoritason opintojen suorittamiseen Yhdysvalloissa (yksi lukuvuosi kurssien/tutkimuksen
suorittamista tai koko tutkinto).
Stipendin suuruus enintään 30 000 USD.



ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program
Stipendi väitöskirjatutkimuksen tekoon Yhdysvalloissa vähintään kuuden kuukauden ajan.
Stipendin suuruus 12 000 USD.



ASLA-Fulbright Grant for a Junior Scholar
Stipendi nuorelle tutkijalle vähintään 4 kuukauden tutkimustyöhön Yhdysvalloissa (väittelystä kulunut enintään 4
vuotta).
Stipendin suuruus enintään 30 000 USD. Stipendin suuruus ilman Cost-share-sitoumusta enintään 15 500 USD.



ASLA-Fulbright Grant for a Senior Scholar
Stipendi varttuneelle tutkijalle vähintään 3 kuukauden tutkimustyöhön Yhdysvalloissa (väittelystä kulunut kauemmin
kuin 4 vuotta).
Stipendin suuruus enintään 15 000 USD.

