FULBRIGHT CENTERIN STIPENDIOHJELMAT KORKEAKOULUILLE
Amerikkalaisten luennoitsijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden vierailut Suomeen

YHDEN LUKUKAUDEN TAI LUKUVUODEN MITTAISET LUENNOITSIJA- JA TUTKIJAVIERAILUT
Fulbright Distinguished Chairs– sekä Core Fulbright Scholar –ohjelmat on tarkoitettu pidempiaikaisiin
luennoitsija/tutkijavierailuihin. Hakuaika lukuvuoden 2014-2015 vierailuihin on meneillään
Yhdysvalloissa ja päättyy molemmissa ohjelmissa 1.8.2013. Korkeakoulut voivat päästä mukaan
ohjelmiin toimittamalla kutsukirjeen haluamalleen henkilölle. Luennoitsija liittää korkeakoululta
saamansa kutsun omaan Fulbright -hakemukseensa 1.8.2013 mennessä, jolloin amerikkalaisten
luennoitsijoiden Fulbright -hakuaika Yhdysvalloissa päättyy.
Fulbright Distinguished Chairs Program
Fulbright-Aalto University Distinguished Chair
• Fulbright-luennoitsija (lecturer/researcher), jonka projekti liittyy seuraaviin teemoihin:
Digitalization, Energy and sustainable use of natural resources, Human oriented living
environment ja Service economy.
• Isäntäyliopistona Aalto-yliopisto.
• Stipendin kesto 3-9 kk
Fulbright Bicentennial Chair in American Studies / Helsingin yliopisto
• Fulbright-luennoitsija (lecturer), jonka erikoisalana on Pohjois-Amerikan tutkimus (esim.
American history, political science, cultural studies, sociology, international relations).
• Pitää yleensä 2 kurssia lukukaudessa (sovittava yliopiston ja luennoitsijan kesken), on
opiskelijoiden ja kollegojen käytettävissä asiantuntijana sekä osallistuu tutkimustyöhön tai
projektiin.
• Isäntäyliopistona Helsingin yliopisto, maailman kulttuurien laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus.
• Stipendin kesto 9 kk
Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies
• Fulbright-luennoitsija (lecturer/researcher), jonka erikoisalana on tieto- ja viestintätekniikka.
• Luennoi ja antaa ohjausta tutkimusalallaan, on opiskelijoiden ja kollegojen käytettävissä
asiantuntijana sekä osallistuu tutkimustyöhön ja/tai projektiin.
• Stipendin kesto 3 - 9 kuukautta
Core Fulbright Scholar Program
(Aikaisemmin Traditional Fulbright Scholar Program)
All disciplines – teaching tai All disciplines - teaching/research:
• Kaikkien tieteenalojen edustajille
• Fulbright-luennoitsija: Pitää yleensä 2 kurssia lukukaudessa (sovittava yliopiston ja
luennoitsijan kesken), on opiskelijoiden ja kollegojen käytettävissä asiantuntijana sekä
osallistuu tutkimustyöhön tai projektiin.
• Fulbright-luennoitsija/tutkija: Osallistuu luennoitsijaa enemmän tutkimusprojekteihin sekä
luennoi tai antaa ohjausta tutkimusalallaan
• Stipendin kesto 4 kk (syyslukukausi 2014), 5 kk (kevätlukukausi 2015) tai 9 kk (lukuvuosi)
Fulbright – HAAGA-HELIA Scholar Award
• Luennointiin
• Isäntäkorkeakouluna HAAGA-HELIA
• Stipendin kesto 3-12 kk.
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Fulbright-Saastamoinen Foundation Grant in Health and Environmental Sciences
• Fulbright – luennoitsija, jonka eikoisalana on esimerkiksi terveystieteet, ympäristötieteet tai
farmasia.
• Isäntäyliopistona Itä-Suomen yliopisto
• Stipendin kesto 5-9 kk.
Fulbright – University of Tampere Scholar Award
• Luennointiin ja / tai tutkimustyöhön
• Isäntäyliopistona Tampereen yliopisto
• Stipendin kesto 3-9 kk.
Fulbright-Tampere University of Technology Scholar Award
• Luennointiin ja / tai tutkimustyöhön.
• Isäntäyliopistona Tampereen teknillinen yliopisto
• Stipendin kesto 3-12 kk.
Fulbright – University of Turku Scholar Award
• Luennointiin ja / tai tutkimustyöhön
• Isäntäyliopistona Turun yliopisto
• Stipendin kesto 3-12 kk.
Fulbright-VTT Grant in Science, Technology and Innovation
• Tutkimustyöhön missä tahansa VTT:n tutkimuslaitoksista
• Stipendin kesto 4-6 kk.
Fulbright Center haluaa erityisesti tukea suomalais-amerikkalaista yhteistyötä opetuksessa ja sen
kehittämisessä. Siksi stipendiä ei myönnetä puhtaisiin tutkimusprojekteihin, joihin ei kuulu lainkaan
luennointia. Stipendi voidaan myöntää kaikille aloille, lääketieteissä kuitenkin rajoitetusti. Stipendiä ei
voida myöntää projekteihin, joihin kuuluu kliinisiä opintoja, potilashoitoa tai muita potilaskontakteja.
Fulbright Center vastaa seuraavista Fulbright -luennoitsijan eduista:
• Fulbright Centerin tukipalvelut Suomessa ja ennen Suomeen saapumista (Esim. orientaatiokäsikirjat sekä kaikille amerikkalaisille Fulbright-stipendiaateille tarkoitettu 3-päiväinen orientaatio
Helsingissä elokuun lopussa.)
• Fulbright –ohjelman sairaus- ja tapaturmavakuutus stipendikauden ajaksi
• Ohjelmakohtaisista stipendeistä:
Fulbright Distinguished Chairs Program
Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies
• Kuukausistipendi 5600 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä Nokia Säätiön kanssa.
• Matka-apuraha 2000 dollaria
Fulbright Bicentennial Chair in American Studies
• Stipendi 50 000 dollaria. Stipendi rahoitetaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.
• Matka-apuraha 2000 dollaria
• Fulbright Bicentennial Residence Helsingin Liisankadulla.
Fulbright-Aalto University Distinguished Chair
• Kuukausistipendi 5600 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.
• Matka-apuraha 2000 dollaria
Core Fulbright Scholar Program
Fulbright-luennoitsija sekä Fulbright-luennoitsija/tutkija
• Kuukausistipendi 2700 euroa/kk
• Matka-apuraha 1 800 dollaria
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Fulbright – HAAGA-HELIA Scholar Award
• Kuukausistipendi 2 700 – 5 000 euroa/kk riippuen kokemuksesta. Stipendi rahoitetaan
yhdessä HAAGA-HELIAn kanssa.
• Matka-apuraha 1 800 dollaria
Fulbright-Saastamoinen Foundation Grant in Health and Environmental Sciences
• Kuukausistipendi 5000 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä Saastamoisen säätiön
kanssa.
• Matka-apuraha 1 800 dollaria
Fulbright – University of Tampere Scholar Award
• Kuukausistipendi 4 500 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä Tampereen yliopiston
kanssa.
• Matka-apuraha 1 800 dollaria
Fulbright-Tampere University of Technology Scholar Award
• Kuukausistipendi 4 500 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä Tampereen teknillisen
yliopiston kanssa.
• Matka-apuraha 1 800 dollaria
Fulbright – University of Turku Scholar Award
• Kuukausistipendi 2 700 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa.
• Matka-apuraha 1 800 dollaria
Fulbright-VTT Grant in Science, Technology and Innovation
• Kuukausistipendi 5 000 euroa/kk. Stipendi rahoitetaan yhdessä VTT:n kanssa.
• Matka-apuraha 1 800 dollaria.

Kutsuessaan amerikkalaisen Fulbright-luennoitsijan isäntäkorkeakoulu ja/tai -laitos sitoutuu
vastaamaan:
•
•
•
•
•
•

asianmukaisen asunnon hankinnasta ja vuokranmaksusta
toimistotilan ja tietokoneen järjestämisestä
mahdollisen yhdyshenkilön ja/tai tutkimusassistentin järjestämisestä
mahdollisen opetus- ja tutkimusmateriaalin hankinnasta
yhteyksien luomisesta stipendiaatin ja korkeakoulun muiden laitosten välillä
stipendiaatin ja hänen perheensä auttamisesta ja tukemisesta heidän sopeutuessaan uuteen
maahan ja asuinympäristöön.

Korkeakoulu voi halutessaan täydentää Fulbright-luennoitsijan kuukausistipendiä lisäetuuksin.
Mahdollisista lisäetuuksista tulee ilmoittaa Fulbright Centeriin.
Luennoitsijahaun aikataulu
Amerikkalainen hakija lähettää Fulbright -hakemuksensa 1.8.2013 mennessä Council for International
Exchange of Scholars:iin (CIES). Hakemukseen on liitettävä suomalaisen yliopiston kutsukirje.
Suomalaisen korkeakoulun tulee siis toimittaa haluamalleen luennoitsijalle vierailukutsu hyvissä
ajoin ennen 1.8.2013, jotta hän voi liittää sen Fulbright –hakemukseensa.
Amerikkalaisten hakijoiden hakulomakkeet ja –ohjeet ovat saatavilla CIES:n kotisivuilta
www.cies.org/us_scholars. CIES toimittaa peer review –prosessin läpäisseet hakemukset Fulbright
Centeriin viimeistään marraskuussa 2013. Fulbright Centerin johtokunta tekee valintansa helmikuussa
2014. Luennoitsijat/tutkijat saapuvat Suomeen lukuvuoden 2014 – 2015 aikana (tavallisimmin
elo/syyskuussa 2014 tai tammikuussa 2015).
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Kutsukirjeen laatiminen
Fulbright-luennoitsijastipendien myöntämisessä otetaan huomioon vain amerikkalaisen luennoitsijan
hakemuksessa ja siihen liittyvässä kutsukirjeessä esitetyt perustelut. Huolellisesti laadittu kutsukirje
parantaa luennoitsijahakemuksen menestymismahdollisuuksia.
Amerikkalaisten luennoitsijoiden hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:
• hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
• akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
• perustelut projektin suorittamiselle Suomessa,
• projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
• projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja
• henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä
Suomessa.
•
•
•
•

Valittaessa Fulbright-luennoitsijoita korkeakouluihin käytetään myös seuraavia arviointiperusteita:
luennoitsija/tutkijavierailun hyödyt isäntälaitokselle,
vierailun pitkäaikaiset vaikutukset,
luennoitsija/tutkijavierailun laajemmat, isäntälaitoksen ulkopuolelle ulottuvat vaikutukset sekä
isäntälaitoksen vieraalle tarjoamat tukipalvelut.

Kutsukirje osoitetaan suoraan kutsuttavalle luennoitsijalle. Kutsukirjeessä tulee mainita vierailun kesto
sekä suunniteltu vierailuajankohta (esimerkiksi 4 kk syyskuu -joulukuu 2014 tai 4 kk 15.8. –
15.12.2014). Kutsukirjeessä tulee myös olla maininta siitä, että isäntälaitos tai –korkeakoulu järjestää
ja maksaa luennoitsijan asumisen stipendikauden ajaksi.
Core Fulbright Scholar –ohjelmassa yhden lukukauden (4-5 kk) hakemukset ovat tavallisimpia. Koko
lukuvuoden stipendejä voidaan myöntää sellaisissa erityistapauksissa, joissa luennoitsija ja
isäntäkorkeakoulu esittävät poikkeuksellisen painavat perustelut stipendin myöntämiseksi koko
lukuvuodeksi. Amerikkalaisen luennoitsijan hakemuksessa ja korkeakoulun kutsukirjeessä on
suositeltavaa mainita, jos vierailu voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti joko koko lukuvuoden tai yhden
lukukauden mittaisena.
Fulbright -luennoitsijastipendiä ei voida myöntää Suomessa asuvalle henkilölle. Hakijat, joilla ei ole
lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Suomessa, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.
Fulbright Center pyrkii avustamaan korkeakouluja sopivien ehdokkaiden rekrytoinnissa. Mikäli
korkeakoulu haluaa hakea Fulbright -luennoitsijaa, mutta ei omien yhteistyöverkostojensa kautta ole
löytänyt sopivaa ehdokasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Fulbright Centeriin.
Korkeakoulujen yhteiset hakemukset
Laitoksia/korkeakouluja kannustetaan hakemaan Fulbright-luennoitsijaa yhteistyössä myös toisten
laitosten/korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulujen luennoitsijahakemuksia arvioitaessa kiinnitetään
huomiota mm. siihen, minkälaisia laajempia, yhtä laitosta laajemmalle ulottuvia vaikutuksia vierailulla
voidaan saavuttaa. Jos Fulbright-stipendiaatilla on opetus- tai tutkimusvelvollisuuksia kahdessa
korkeakoulussa, tulisi muistaa, että Fulbright Center maksaa vain luennoitsijan/tutkijan matkaapurahan sekä kuukausistipendin. Isäntäkorkeakoulut sopivat keskenään kaikkien muiden kulujen,
esimerkiksi matkakustannusten ja päivärahojen kattamisesta.

LYHYTAIKAISET LUENNOITSIJAVIERAILUT
Inter-Country Travel Grant Program
Vuosittain noin 250 eri tieteenalojen amerikkalaista luennoitsijaa ja tutkijaa osallistuu Fulbright vaihtoon eri puolilla maailmaa. Heidän asiantuntemuksensa on myös suomalaisten korkeakoulujen
käytettävissäsi usein nopeallakin aikataululla Inter-Country Travel Grant -ohjelman kautta. Vierailija voi
toimia esimerkiksi intensiivikurssin luennoitsijana tai täydentää lukukauden opetusta tietyllä
aihealueella. Hän voi myös esitellä opiskelijoille jonkin erityisalan. Luennoitsijan voi samalla kutsua
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puhujaksi tieteenalan seminaariin tai konferenssiin. Tarvittaessa Fulbright Center avustaa sopivan
luennoitsijan etsimisessä.
Suomalaiset korkeakoulut voivat hakea Fulbright Centeristä matka-apurahaa ja kutsua toiseen
maahan sijoitetun amerikkalaisen Fulbright -luennoitsijan Suomeen lyhytaikaiselle, noin viikon
kestävälle vierailulle. Matka-apuraha kattaa vierailevan luennoitsijan edestakaisen lentomatkan
varsinaisesta sijoitusmaasta korkeakoulupaikkakunnalle Suomeen edullisinta lentohintaa käyttäen.
Vierailun muista kustannuksista, kuten ruuasta, majoituksesta ja paikallismatkoista, vastaa kutsun
esittänyt korkeakoulu.
Fulbright Center julkaisee vuosittain luettelon, johon on kerätty tiedot Euroopan maissa vierailevista
Fulbright -ohjelmaan osallistuvista amerikkalaisista luennoitsijoista. Luettelo löytyy Fulbright Centerin
kotisivuilta. Luettelo julkaistaan elokuussa. Isäntälaitos valitsee sopivan luennoitsijan luettelosta. Jos
laitoksella ei aikaisemmin ole ollut kontaktia tämän luennoitsijan kanssa, voi Fulbright Center solmia
kontaktin hakijan puolesta.
Yksisivuinen Inter-Country Travel Grant -hakemus löytyy Fulbright Centerin kotisivulta. Hakemus ja
mahdollinen kutsukirje lähetetään Fulbright Centeriin, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki.
Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen office@fulbright.fi. Matka-apurahoilla on
jatkuva hakuaika, mutta hyvissä ajoin ennen vierailua saapuneet hakemukset ovat etusijalla apurahoja
myönnettäessä.
Apurahan myöntämisen jälkeen isäntä on vastuussa vierailun käytännön
järjestelyistä.
Fulbright Specialists Program
Fulbright Specialist Program tarjoaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden hakea
amerikkalaista asiantuntijaa 2 - 6 viikon (14 - 42 päivän) vierailulle Suomeen. Ohjelman kautta voi
etsiä joko tietyn asiantuntemuksen omaavaa henkilöä tai esittää valittavaksi tiettyä henkilöä, joka on
hyväksytty ohjelman asiantuntijarekisteriin (CIES:n ylläpitämä "Fulbright Specialists Roster").
Ohjelman kautta myönnetään apurahoja hyvin monentyyppisiin projekteihin. Amerikkalaisen
asiantuntijan ohjelma Suomessa voi sisältää esimerkiksi opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle
suunnattuja luentoja, seminaareja ja tapahtumia, yliopiston/korkeakoulun ja sen henkilöstön koulutusja kehittämisprojekteja ja vaikka alueen muiden oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettuja
projekteja. Ohjelman kautta ei tueta puhtaita tutkimushankkeita.
Projektien valinnassa käytetään mm. seuraavia arviointiperusteita:
•
•
•

Projektin ja asiantuntijavierailun hyödyt isäntälaitokselle,
tarve erityisesti yhdysvaltalaiselle asiantuntemukselle sekä
vierailun pitkäaikaiset vaikutukset.

Etusijalla ovat hakemukset, joissa Fulbright Specialist -stipendiaatin asiantuntemusta pystytään
hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti.
Yhdysvalloissa Fulbright Specialist -ohjelmaa hallinnoi ja apurahat myöntää Council for International
Exchange of Scholars (CIES). Ohjelman apuraha kattaa luennoitsijan matkakulut isäntäpaikkakunnalle
ja $200:n palkkion luennoitsijalle jokaiselta ohjelmapäivältä. CIES maksaa apurahan suoraan
asiantuntijalle. Suomalainen isäntäkorkeakoulu on vastuussa asiantuntijan asunnon, ruokailun ja
paikallismatkojen kustantamisesta ja järjestämisestä.
Suomalaiset korkeakoulut hakevat mukaan ohjelmaan Fulbright Centerin kautta. Amerikkalaiset
asiantuntijat, jotka haluavat hakeutua ohjelman asiantuntijarekisteriin, saavat lisätietoa ja hakuohjeet
CIES:n kotisivulta http://www.cies.org/specialists/ .
Fulbright
Specialist
-ohjelmassa
on
jatkuva
hakuaika
suomalaisten
korkeakoulujen
projektihakemuksille. Projekteja valitaan vuosittain kahdeksan. Koska hakemukset käsitellään myös
Yhdysvalloissa, suosittelemme hakemuksen jättämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Fulbright Center valitsee suomalaiset
asiantuntijaprojektit ja suosittaa niitä CIES:lle. Fulbright Center ilmoittaa valinnasta hakijalle. CIES
käsittelee Fulbright Centerin suosittelemat hakemukset. Hakemusten käsittely CIES:ssä kestää n. 4
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kuukautta. Lopullinen valinta tapahtuu Yhdysvalloissa. Fulbright Center ilmoittaa päätöksestä sen
saapuessa.

AMERIKKALAISET GRADUATE-OPISKELIJAT SEKÄ OPETTAJAT

Amerikkalaisille luennoitsijoille, tutkijoille ja asiantuntijoille tarkoitettujen stipendiohjelmien lisäksi
Fulbright Center myöntää stipendejä myös ylemmän (Master's Degree) tai alemman
korkeakoulututkinnon (Bachelor's Degree) suorittaneille amerikkalaisille graduate-opiskelijoille.
Distinguished Fulbright Awards in Teaching Program on uusi, ensimmäisen ja toisen asteen
opettajille, sekä koulujen hallinto- ja tukihenkilöstölle tarkoitettu lukukauden kestävä stipendiohjelma.
Suomeen saapuu ohjelman kautta vuosittain 2-3 amerikkalaista opettajaa kehittämään omaa
ammattitaitoaan ja tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Jokainen opettaja suunnittelee
itselleen ammattitaitoaan kehittävän oman alansa projektin, joka toteutetaan suomalaisessa
yliopistossa.

LISÄTIETOA
Tämän monisteen lopusta löytyy englanninkielinen viesti amerikkalaisille tarkoitetuista
Fulbright –ohjelmista kotisivulinkkeineen. Viestiä voi kopioida ja lähettää eteenpäin.
Fulbright Centeristä saa pyynnöstä jaettavaksi amerikkalaiselle yleisölle tarkoitettuja esitteitä
Suomen Fulbright –ohjelmasta sekä yksittäisistä stipendiohjelmista. Materiaalia on myös
ladattavissa Fulbright Centerin ohjelmakohtaisilla sivuilla www.fulbright.fi > In English > Grant
Programs > Grants for Americans coming to Finland.
Fulbright Center
Hakaniemenranta 6, 5. krs.
00530 Helsinki
puh. 044-5535 286
office(at)fulbright.fi
www.fulbright.fi
Aki Kalliomäki, ohjelmakoordinaattori
p. 044 5535 269
aki.kalliomaki(at)fulbright.fi
• Core Fulbright Scholar Program
• Inter-Country Travel Grant Program
• Fulbright Distinguished Chairs Program
• Fulbright Specialists Program
• Distinguished Fulbright Awards in Teaching Program

Karoliina Kokko, vastaava ohjelmapäällikkö
p. 044 5535 268
karoliina.kokko(at)fulbright.fi
• U.S. Graduate Student Program
Terhi Mölsä, toiminnanjohtaja
p. 050 5705 498
terhi.molsa(at)fulbright.fi
• Yhteistyö ja stipendisopimukset korkeakoulujen kanssa
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Possibilities for Americans spending a Fulbright period in Finland
Please find below a collection of the Fulbright programs available for Americans planning to come to
Finland. The grant programs are available for students, researchers, lecturers, teachers and
specialists in different fields. You will find detailed information on each of the grant programs by
clicking them below.
Graduate Studies and Research
All fields
• Graduate studies and/or research at a Finnish higher education institution or other applicable
organization
Studies of the European Union or U.S.-EU relations
• Graduate studies and/or research at a Finnish higher education institution or other applicable
organization
Research and Lecturing Opportunities for Scholars and Specialists
All disciplines
• Lecturing at a Finnish higher education institution (also possible to conduct research)
• Conducting research, lecturing and consulting at a Finnish higher education institution (few
academic fields excluded)
• Lecturing at HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
• Conducting research and/or lecturing at the University of Turku
Health Sciences and Environmental Sciences
• Conducting research and lecturing at the University of Eastern Finland
Studies of the European Union or U.S.-EU relations
• Conducting research and lecturing at a Finnish higher education institution
Science, Technology, and Innovation
• Conducting research at the VTT Technical Research Centre of Finland
• Conducting research and teaching at the Tampere University of Technology
Studies of the United States
• The Fulbright Bicentennial Chair position for lecturing at the University of Helsinki, the
Department of World Cultures
Information and Communications Technologies
• The Fulbright-Nokia Distinguished Chair position for research and lecturing at a Finnish higher
education institution
Digitalization, Energy and sustainable use of natural resources, Human oriented living environment
and Service economy
• Fulbright-Aalto University Distinguished Chair position for lecturing and conducting research
Professionals and Specialists in Various Fields
All fields
• Developing own professional skills in Finland according to a self-designed development
project
Primary and secondary school teaching and administration
• Developing own professional skills through a self-designed action-based project in the field of
education
International higher education administration
• Developing own professional skills in the field of international higher education through a selfdesigned research project
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