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FULBRIGHT STUDENT PROGRAM 

 
Søknadskrav og instrukser for norske søkere, 2018-19 

 

 

 
 
STEG 1:  Les og forstå søknadskravene før du starter utfyllingen av søknadsskjemaet. 
 
Søknadskrav for norske søkere til et Fulbrightstipend: 
 

 Søknadsfrist er 1.oktober 2017 for utreise til USA påfølgende akademisk år. Tidligst mulig startdato for det 
akademiske programmet i USA er 1.august 2018, med innreise i USA ikke mer enn 30 dager før studiestart. 
Studiestart kan eventuelt utsettes til nyåret 2019. Søkere som blir tildelt et Fulbrightstipend for 2018-19, 
kan ikke utsette stipendiet til det påfølgende akademiske år. Hvis stipendiaten må si fra seg stipendiet, må 
han/hun søke på nytt ved neste runde. 

 

 Alle søkere må ha norsk statsborgerskap på søknadstidspunktet. Personer med både norsk og amerikansk 
statsborgerskap kan ikke søke. 
 

 Personer som har påbegynt en grad ved et amerikansk lærested i USA, kan ikke søke. 
 

 Fulbrightstipendiet tildeles for gjennomføring av studier på mastergrads- eller høyere nivå, ved et 
akkreditert lærested i USA. 
 

 Man behøver ikke å ha fullført en bachelorgrad på søknadstidspunktet, men graden må være avlagt før 
utreise til USA (dvs. i løpet av våren 2018). 
 

 Man behøver ikke være tatt opp ved et amerikansk lærested før man søker om et Fulbrightstipend. Søker 
er selv ansvarlig for søknadsprosessen og opptak til akkreditert universitet i USA. 
 

 Det er ikke krav om avlagte tester (SAT, TOEFL, GRE, GMAT m.fl.) for å søke om et Fulbrightstipend. Søker 
er selv ansvarlig for å avlegge de tester som er påkrevd av de amerikanske universitetene han/hun søker 
seg til. 
 

 Fulbrightstipendiet er forbeholdt fulltidsstudier eller forskning i USA. Minimum oppholdstid i USA er ett 
akademisk år (9 mnd). Unntak er kandidater på PhD nivå, disse kan søke om opphold på minimum 6 
måneder. 
 

 Søkere innen medisinfag på master- eller doktorgradsnivå kan få stipend, men det forutsettes at man ikke 
skal ha pasientkontakt i USA. 
 

 Søker må være tilgjengelig for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i oktober/november 2017. 
Intervjuet kan alternativt gjennomføres via Skype eller telefon, men personlig intervju foretrekkes. 
 

 Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like 
omstendigheter, bli foretrukket av Fulbright-styret. 
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STEG 2:  Brukernavn og password 
 
E-post adressen din er brukernavnet ditt. Da du opprettet en konto for online-søknaden i Embark systemet, laget du 
et passord. En e-post ble sendt til deg med brukernavn og passord. Pass godt på denne informasjonen. Du kan logge 
deg inn og ut av søknaden som du selv ønsker, men du må alltid ha brukernavn og passord tilgjengelig. Selv om du 
ikke kan endre brukernavn, kan du endre passord ved å klikke på «Update my account» øverst på «Home» siden i 
søknaden. 
 
 
STEG 3:  Utfylling av søknaden 
Du kan logge deg inn og ut av søknaden som du selv ønsker, men merk at i det øyeblikket du har trykket på 
«submit» har du ikke lenger mulighet til å gjøre endringer. 
 
Alle punkt I søknaden skal fylles ut på ENGELSK. Ta hensyn til følgende når du svarer på spørsmålene:    
 
 

 Unngå bruk av kun store bokstaver når du svarer på spørsmål (eksempelvis navn, adresse etc. Bruk for 
eksempel Ron Smith, ikke RON SMITH). VIKTIG:  ikke bruk av æ,ø og å. Bruk heller ae, oe og aa. Dette 
gjelder hele søknaden. 

 Alle datoer skal skrives i amerikansk format, altså: mm.dd.yyyy 

 Du kan klippe og lime informasjon inn i alle tekstfelt 

 I tekstfeltene må du tilpasse svaret til plassen som er tilgjengelig. Informasjon som overskrider tilgjengelig 
plass vil ikke være synlig ved printing og må derfor forkortes eller omskrives. 

 Du kan se over hver side i søknaden i PDF format ved å klikke på «Preview» knappen øverst i høyre hjørne. 
Du kommer tilbake til søknaden ved å lukke PDF versjonen.  

 Du lager «essays» på side 4 og 5. På disse sidene vil tekst som overskrider antall tillatt tegn vises ved 
trykking MEN det anbefales at du holder deg innenfor grensen på 50 linjer (én side). 

 Det er flere måter å lage essayene på: 
o Du kan skrive essayene direkte inn i søknadsfeltet. Vær oppmerksom på at det er en 40 minutters 

tidsramme, det vil si at du må huske å lagre essayet jevnlig. Du vil dessverre ikke ha mulighet til å 
tilpasse formatteringen på dokumentet. 

o Du kan klippe og lime tekst fra et annet dokument og rette ting online. Merk at du også her vil ha 
et 40 minutters tidsintervall, husk å lagre underveis. Du vil ikke ha mulighet til å tilpasse 
formatteringen på teksten. 

o Du kan laste opp tekst fra et annet dokument. Dette er den eneste måten man kan tilpasse 
formatteringen i teksten på (for eksempel fet, understreket, kursiv, overskrift, dobbel avstand etc.) 
Selv om man ikke kan endre et dokument som er lastet opp, kan man slette opplastet dokument- 
gjøre endringene i originalt dokument off-line, for så å laste det opp på nytt.  

o Side 4 (study objective) og 5 (personal statement) inneholder en «header» som kun vises i PDF. Du 
må derfor sørge for å ha en 4 cm bred marg på toppen av hver side i essayet slik at det blir plass til 
overskriften som kun vil synes ved printing. 
  

 Du må se over hvert av essayene for å kontrollere at formatteringen er korrekt før innsending ved å klikke 
på “preview” knappen øverst i høyre hjørne på skjermen. Når du ser over essayet i «preview» må du bruke 
«back» knappen for å komme tilbake til essayet. Ved å klikke på «x» i hjørnet øverst til høyre, lukker du 
hele søknaden.  

 Enkelte spørsmål må besvares. Med andre ord vil du ikke være i stand til å fullføre søknaden før alle 
spørsmål som krever et svar er fylt ut. Når du klikker på «Application Inspector» på «Home» siden, vil 
systemet sjekke at du har svart på alle spørsmål som krever utfylling. Du vil eventuelt bli gitt beskjed om 
hvilke felt som må fylles ut før søknaden kan sendes inn. 
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Preliminary Question Page: det er svært viktig at følgende spørsmål er besvart korrekt: 
 

 Country of citizenship- velg Norway så du får benyttet korrekt søknadsskjema 

 Program - velg Fulbright Foreign Student Program. 

 Check with Fulbright Program Office: velg YES. (det er ikke påkrevd at du tar kontakt med Fulbright i Oslo 
før du starter utfyllingen av skjemaet. 

 
Det gis ofte spesifikke instrukser til et enkelt spørsmål. Vær vennlig å lese alle instrukser nøye før du svarer. I tillegg 
er det viktig å være oppmerksom på følgende spørsmål: 
 
 

Item 1—Name: Det er svært viktig at du skriver navnet slik det er oppført i passet ditt. Unngå bruk av kun 
store bokstaver. Husk å unngå bruk av æ,ø, å – bruk heller ae, oe, aa. 
 
 
Item 11—Application Cycle: du må velge “2018-2019”.  
 

Degree Objective: Når du velger svar fra menyen, så vær oppmerksom på at man skal oppgi det 
man skal gjøre i USA, ikke graden du holder på med hjemme.  
 
Master’s: de som skal ta en hel mastergrad i USA (varighet 1-2 år) 
 
Doctorate: de som skal ta en hel doktorgrad i USA (varighet 3-5 år) 
 
Non- degree: de som skal ta ett år av graden sin i USA, men avlegge selve graden i hjemlandet. 
Krav om status som fulltidsstudent i USA, altså må man ta kurs for credits (minimum 9 credits pr 
semester) og betale tuition/fees. (Varighet: 9-10 måneder) 
 
Visiting Student Researcher: oftest brukt for de som skal ta deler av graden sin i USA men avlegge 
selve graden i hjemlandet. Man kan ikke ta credits, men kan- hvis tillatt fra vertsinstitusjonen etter 
ankomst USA- ”audit” kurs- altså følge kurs uten å ta credits. Denne kategorien brukes ofte om de 
som skal forske/skrive på egen oppgave/avhandling, gjerne på doktorgradsnivå. (Varighet: et 
akademisk år, minimum 6 måneder for doktorgradsstudenter) 
 
Other: benyttes dersom ingen av de øvrige kategoriene passer 

 
Item 12—Field of Study: Fra menyen; velg det studiet som er nærmest ønsket studie i USA. Du kan gi et kort 
utdypende svar i feltet under. 
 
Item 14—Institutions Attended: Her fører du opp alle studiesteder etter videregående skole (nyest eller 
nåværende først). Du skal også føre opp studiesteder som du ikke nødvendigvis har mottatt en grad fra. 
 
Actual Name of Degree or Diploma: Ikke oversett navn på grad eller diplom. Bruk navnet som er oppført på 
karakterbevis eller diplom (f.eks. Cand.Mag, Bachelor, etc)  
 
Item 18 – Memberships:  før kun opp de organisasjoner som er relevant for søknaden (det er ikke påkrevd å 
føre opp politiske organisasjoner, fagforeninger, religiøse organisasjoner etc.) 
 
Item 21—Position Code: Velg fra menyen den tittelen du mener best beskriver aktiviteten du er, eller nylig 
har vært, involvert i.  
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Item 24 – Examination Results: hvis du allerede har fullført en test (TOEFL, GRE eller GMAT) kan du føre opp 
testdatoen og resultat. Merk at det ikke er påkrevd å ta noen av disse testene for å kunne søke om stipend 
fra Fulbright. Det er søkers eget ansvar å finne ut hvilke tester som er påkrevd av institusjonene han/hun 
søker seg til i USA. 
 
Item 26 – Emergency Contact: kan stå tomt 
  
Item 27—Study/Research Objective: Vær oppmerksom på at norske søkere skal oppgi hvilke institusjoner de 
tenker søke seg til i USA samt spesifisere studievalg, i essayet.  
 
«Study/research objective» beskrivelsen er en betydelig og svært viktig del av søknaden din. Du bør bruke 
god tid på å forfatte en klar og tydelig detaljert beskrivelse av studieprogrammet du ønsker å følge. Du bør 
beskrive emner innen ditt studiefelt, som du ønsker å spesialisere deg innenfor. Hvis det er spesifikke 
studie- eller forskningsområder du ønsker fordype deg i er det lurt å beskrive dette. Husk å sette av en 4 cm 
bred marg øverst på hver side slik at overskriften i PDF versjonen ikke dekker teksten du har skrevet. Husk å 
se godt over teksten før du leverer søknaden online. 

 
 
Item 28—Personal Statement:  dette er en fortellende beskrivelse der du kan ta med informasjon om 
utdanningen din, praktisk erfaring, spesielle interesser, planer for videre karriere og formålet ditt med å 
studere i USA. Du må også her huske å sette av en 4 cm bred marg øverst på hver side slik at overskriften i 
PDF versjonen ikke dekker teksten du har skrevet. 
 
Item 29—Resume/Curriculum Vitae:  du må laste opp en CV, skrevet på engelsk. Husk å se over dokumentet 
i PDF før du leverer søknaden.  
  
Item 30—University Transcripts:  her laster du opp kopier av karakterutskrifter og diplomer, på engelsk.  
 
Item 32—National Identification Number: skal ikke fylles ut av norske søkere. 
 
Item 37 – References: kryss av for “I DO WAIVE my right to inspect the contents of the recommendation”.  
Alle referansebrev er konfidensielle og skal lasts direkte opp i online søknaden innen søknadsfristen 
1.oktober. Det er søkers ansvar å sørge for at samtlige referansebrev er innsendt av referansepersoner innen 
søknadsfristen. 
 
Item 42-44, Personal Financial Information: Skal ikke fylles ut av norske søkere. Vennligst se budsjett som 
skal fylles ut i «Cover Sheet». Du finner «Cover Sheet» under “Country-specific application questions” i 
“item 1: Instructions”/ “Application Instructions” – Norway- i Embark systemet. Skjemaet kan også lastes 
ned fra hjemmesiden til Fulbright Norway. 
 
Page 10—Country-Specific Questions. Her laster du opp “Cover Sheet”.  

 
Page 11 – Writing Sample: Skal ikke fylles ut av norske søkere. 
 
Page 12 – Test Scores: Her kan du, hvis ønskelig, laste opp kopier av testresultater (f.eks. TOEFL, GRE, 
GMAT, etc.) Merk at disse testene ikke er påkrevd i forhold til å søke om stipend fra Fulbright. Det er søkers 
eget ansvar å finne ut hvilke tester som er påkrevd av institusjonene han/hun søker seg til i USA. 
 
Page 13-Additional Information: Her kan du laste opp annen informasjon du mener er relevant for 
søknaden.  
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STEP 4: Supplemental forms  
 

a. Letter of Reference/Recommendation:  
 
Du må ha tre referanse-/anbefalingsbrev. Disse brevene er veldig viktige. Minimum to av brevene bør være 
skrevet av noen som kjenner deg som student eller forsker, eller som har gitt deg veiledning i forbindelse 
med  studie- eller forskningsoppgaver. Et referansebrev fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver kan også 
benyttes dersom ikke alle tre referansebrev er fra noen som kjenner deg som student eller forsker. 
Referansebrevene skal ikke være skrevet av noen som er i slekt eller familie med deg, eller av personlige 
venner. Merk at alle referansebrev må være oppdaterte og skrevet med henblikk på en Fulbright 
stipendsøknad. Alle referansebrev må være skrevet på engelsk, på studiestedets eller arbeidsgivers 
brevmal samt være signert. 
 
Søker klikker på «Recommendations» knappen på «Home» siden i søknaden for å registrere 
referansepersonene. Disse får deretter tilsendt en automatisert e-post med instrukser om prosessen og 
hva de skal gjøre. Referansepersonene må benytte skjema og opplastningsfunksjoner i online-søknaden. 
Referansebrev som sendes utenom online prosessen regnes ikke som konfidensielle og vil ikke kunne 
vurderes. 
 
Merk at det er søkers ansvar å sørge for at alle tre referansebrev er innsendt innen søknadsfristen 
1.oktober. Søknaden din anses ikke som fullstendig hvis ikke alle referansebrev er innsendt innen fristen. 
 
 

b. Report on Proficiency in English: Skal ikke fylles ut av norske søkere. 
 

c. Signature Form: Skal ikke fylles ut av norske søkere. Den elektroniske signaturen under “item 41”er 
tilstrekkelig. 
 

d. Information concerning Foreign Student Academic record: Skal ikke fylles ut av norske søkere. 
 
 
STEP 5:  Application inspector 
Før du kan levere søknaden elektronisk, vil systemet sjekke at alle påkrevde søknadsspørsmål er utfylt. Hvis det er 
noe som mangler, vil systemet gi deg beskjed slik at det kan rettes opp. 
 
STEP 6: Review and print your application 
Se gjennom en PDF versjon av søknaden din og print ut et eksemplar til eget arkiv. 
 
 
STEP 7: Submit your application 
Etter at du har sett nøye gjennom søknaden og levert den elektronisk, vil den sendes til U.S.-Norway Fulbright 
Foundation. Det er svært viktig at du har valgt «Norway» som «country of citizenship» i søknadsspørsmålene 
innledningsvis. Hvis du har krysset av på et annet land enn Norge, må du endre dette før levering. Sørg også for at 
du har valgt riktig program i spørsmål nummer 2 (Fulbright Foreign Student). 
 
Hvis du krysset av feil på ett eller begge av disse spørsmålene, må du rette dette opp før du leverer søknaden 
elektronisk. Du kan enkelt rette opp svar ved å klikke på «update my answers to preliminary questions» linken øverst 
i høyre hjørnet på «Home» siden. Merk at du etter å ha levert søknaden elektronisk vil kunne se søknaden i PDF og 
ha tilgang til “supplemental forms”. Du kan printe bade søknad og “supplemental forms”, men du kan ikke gjøre 
endringer i selve søknaden.  
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ANNEN VIKTIG INFORMASJON 
 
 

1. Søknaden din vil først regnes som fullstendig når Fulbright Norway har mottatt (online) søknaden, tre 
referansebrev samt “Cover Sheet”. Fulbright Norway sender deg en e-post som bekrefter mottak og 
registrering. Søknaden vil ikke bli vurdert dersom den ikke er fullstendig. 

 
2. Varigheten av stipendet fra Fulbright: Stipend fra Fulbright gis på generelt grunnlag for opphold i USA med en 

varighet på mellom 9 og 12 måneder med studiestart i August eller September (alternativt januar/februar 
påfølgende år). Søkere som ønsker å tilbringe deler av sin doktorgrad i USA, kan søke om støtte til opphold på 
minimum 6 måneder. Stipendbeløpet er en fast sum som tildeles i èn betaling, ca tre uker før studiestart i USA. 
Stipendebleøpet kan variere mellom NOK 100.000,- og 200.000,-. 
 

3. Varigheten på ønsket grad i USA:   Lengden på studieprogrammet eller graden din i USA kan gå utover det 
Fulbright gir økonomisk støtte til. Kravene for å fullføre akademisk arbeid til en grad varierer avhengig av ønsket 
grad, søkerens akademiske bakgrunn og reglene fra hvert enkelt universitet søkeren blir tatt opp ved. En 
mastergrad tar normalt to år, med noen unntak der ett akademisk år er standard (eksempelvis en del 
mastergrader innen Law; LLM).  
 

4. Skulle du ønske å endre på skissert studiegrad eller program, må du gi beskjed til Fulbright Norway så raskt som 
mulig etter at søknaden er levert. 
 


