Årsrapport 2009 Internasjonale stipend (IS)
Året 2009
Internasjonale stipends (IS) ulike støtteordninger har i vesentlig grad bidratt til å øke
mobiliteten av studenter og yngre forskere mellom Norge og andre land. Gjennom om lag 350
bevilgninger i løpet av året, er det knyttet mange kontakter og kommet i stand viktige
samarbeidsrelasjoner; både på individnivå og på institusjonsnivå.
Våren 2009 lanserte Forskningsrådet og amerikanske National Science Foundation (NSF) et
treårig pilotprogram, ”Nordic Research Opportunity”, som skal stimulere amerikanske
doktorgradsstipendiater til å oppholde seg en periode ved en norsk forskningsinstitusjon.
Etablering av samarbeid med disse kandidatene vil være med på å bygge og forsterke
relasjonene mellom norske og amerikanske forskningsmiljøer. NSF dekker stipendiatenes
reiseutgifter, mens IS dekker oppholdsutgifter fra to til tolv måneder. 13 amerikanske
stipendiater fikk innvilget opphold i Norge i 2009 under denne ordningen.
Første søknadsfrist i det nyopprettede stipendprogrammet for utenlandske ph.d.-studenter og
yngre forskere, ”Yggdrasil”, ble avviklet våren 2009. Programmet erstatter stipendutvekslingen
under de statlige, bilaterale kulturavtalene, som hadde sin siste stipendtildeling i studieåret
2008-2009. Yggdrasil-programmet ble en umiddelbar suksess, og interessen var rekordstor: Til
søknadsfristen i april kom det inn 300 søknader, hvorav 155 ble helt eller delvis innvilget.
Utvekslingen av stipendiater under Kulturavtalen mellom Norge og Kina videreføres. Det gis
stipend fra norsk og kinesisk side, både til hele studieår og kortvarige gjesteforskerstipend,
begge veier.
E.ON Ruhrgas-programmene innen økonomi, statsvitenskap og rettsvitenskap, Aurora- og
DAADppp-programmene for forskerutveksling med henholdsvis Frankrike og Tyskland, samt
RWE Dea stipendprogram i musikk tok i bruk Forskningsrådets eSøknad i 2009. Dette betyr at
alle IS-programmer nå bruker elektronisk søknad, med unntak av enkelte mindre ordninger der
stipendiatene enten velges ut av, eller innstilles til, en av IS’ utenlandske samarbeidspartnere.
IS har sitt eget programnettsted hvor de ulike ordningene er beskrevet;
www.forskningsradet.no/is
Programmets mål
For å bidra til økt internasjonalisering, satser Forskningsrådet på ulike aktiviteter på en rekke
arenaer. Internasjonale stipends (IS) aktiviteter skal bidra til økt internasjonalisering innen
høyere utdanning og forskning ved å støtte ulike former for bilateralt samarbeid eller norske
satsinger på området.
Hovedmål
Hovedmålsettingen med IS’ støtteordninger er å bidra til å øke mobiliteten av studenter og
yngre forskere mellom Norge og andre land med sikte på erfaringsutbytte, kompetanseheving
og nettverksbygging. En stor del av aktivitetene fokuserer på forskningspolitisk viktige land
som USA, Canada, Kina og Japan.

Delmål
IS’ støtteordninger er organisert innen rammen av ulike aktiviteter. Aktivitetene er til dels
løpende og til dels opprettet for en bestemt periode. Alle har til formål å bidra til økt
internasjonalisering gjennom å styrke mobiliteten av viderekomne studenter og yngre forskere
mellom Norge og andre land. Til sammen omfatter IS’ støtteordninger alle akademiske
fagområder. Støtte gis i hovedsak som personlige stipend men også som rundsum til de faglige
miljøene.

Økonomi og prosjektomfang
Disponibelt budsjett i 2009: 28 mill. kroner.
Forbruk i 2009: 25 mill. kroner.
Programmets finansieringskilder i 2009: Kunnskapsdepartementet (KD),
Utenriksdepartementet (UD) og midler fra tysk næringsliv (E.ON Ruhrgas og RWE Dea).
Antall og type prosjekter i 2009: om lag 350 prosjekter, i hovedsak som personlige stipend.
Nøkkeltall 2009
IS behandlet om lag 800 søknader i løpet av året. For de større aktivitetene gjøres vedtak
om bevilgning av IS sitt ordinære programstyre. I enkelte aktiviteter fattes vedtak om
bevilgning i samråd med utenlandsk samarbeidspartner.
Det ble holdt tre møter i IS sitt ordinære programstyre. I tillegg ble det holdt i alt fem møter
i de tre fagkomitéene for E.ON Ruhrgas-programmene samt ett møte i programstyret for
RWE Dea.
Viktigste aktiviteter i 2009
IS’ aktiviteter fordelte seg slik:
 Statsstipend under kulturavtalene
omfatter 27 land. Siste innstillings- /bevilgningsrunde i 2008-2009 med unntak for Kina
 Spesialistutveksling (kortidsopphold) med Kina, India og Egypt
siste innstillings- /bevilgningsrunde i 2009 med unntak for Kina
 Yggdrasil
personlig stipend til utenlandske ph.d.-studenter og yngre forskere for opphold ved norske
utdannings- og forskningsinstitusjoner en til ti måneder
 Aurora
støtte til initiering av felles fransk-norske forskningsprosjekter
 DAADppp
støtte til initiering av felles tysk-norske forskningsprosjekter
 College of Europe
personlig stipend til nordmenn for masterstudier ved Europacolleget i Belgia/Polen
 JSPS
personlig stipend til norske forskere for opphold i Japan og til japanske forskere for
opphold i Norge
 NSFC
støtte til forskernettverk mellom Norge og Kina
 E.ON Ruhrgas
personlig stipend og annen støtte til utvekslingstiltak innen økonomi, jus og statsvitenskap
med sikte på økt samarbeid med Tyskland innen utdanning og forskning
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RWE Dea
personlig stipend til norske yngre musikere og sangere for videreutdanning i Tyskland
Leiv Eiriksson
støtte til forskermobilitet til og fra Norge og USA/ Canada
Nordic Research Opportunity
støtte til forskningsopphold i Norge for amerikanske doktorgradsstipendiater i NSFs
”Graduate Research Fellowship Program”
Marie Curie
toppfinansiering for å utjevne forskjellen mellom norske stipendiatvilkår og Marie Curiestipendiatvilkår.

Kommentarer til enkelte av aktivitetene:
Leiv Eiriksson-programmet ble i 2009 vedtatt forlenget med fem år, dvs. at programmet løper
ut 2014. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere stipendiater i Leiv
Eiriksson-programmet som munnet ut i rapporten ”Forskermobilitet skaper resultater”. I
perioden 2005 – 2008 har til sammen 202 forskere oppholdt seg i utlandet med støtte fra
programmet. Undersøkelsen viser at for tre av fire deltakere har oppholdet gitt resultater i form
av vitenskapelige arbeider, og 40 prosent bekrefter at oppholdet har ført til avtaler om
utveksling eller gjenbesøk med vertsinstitusjonen.
E.ON Ruhrgas-programmene omfatter fagene økonomi, rettsvitenskap og statsvitenskap. I
2009 var det 25 år siden de tysk-norske E.ON Ruhrgas-programmene startet opp. Dette ble
markert med stort arrangement for tidligere stipendiater i Auswärtiges Amt (tysk UD) i Berlin.
De siste 25 årene er 650 studenter og 450 forskere blitt tildelt stipend under programmene, og
79 tysk-norske forskerkonferanser er arrangert. Den siste konferansen ble arrangert av
programmet for statsvitenskap i november 2009 med temaet ”20 years since the fall of the
Berlin Wall – was communism in central and eastern Europe merely a parenthesis?”
Innleggene fra konferansen publiseres internasjonalt.
Under RWE Dea-programmet for musikk ble det i mars 2009 arrangert en konsert i Gamle
Logen der årets stipender ble delt ut mens stipendiater fra året før opptrådte. Lutz-Michael
Liebau, finanssjef i RWE Dea AG, Hugo Sandal, adm. dir. i RWE Dea Norge, og Liv Monica
Stubholt, statssekretær i OED, stod for utdelingen av stipend til de talentfulle unge musikerne.
Høydepunkter og funn
Framdriften til programmene har i all hovedsak gått etter planen og budsjettet nyttet som
forutsatt. De personlige stipendene dekker opphold på inntil ett akademisk år som et ledd i en
pågående master- /ph.d.-grad eller som del av et forskningsprosjekt. Institusjonsstøtten gjelder
oppstart av felles prosjekter og nettverk. Det kan derfor ikke alltid vises til konkrete resultater
og funn i selve stipendperioden. Utbyttet av oppholdet kommer som regel først senere i form av
avlagt eksamen, forskningsresultater og publisering/formidling. Imidlertid gir mange
stipendmottakere uttrykk for tilfredshet med det faglige utbyttet også i stipendperioden.
Yggdrasil er Forskningsrådets mobilitetsprogram for utlendinger som ønsker et
forskningsopphold i Norge. De 155 stipendiatene som fikk midler gjennom programmet i
2009/2010 er den første gruppen som har fått Yggdrasil-stipend. Gjennom programmet får de
involverte norske forskningsmiljøene høyt kvalifiserte fagfolk fra andre land på besøk.
Stipendperiodene varierer fra 1-10 måneder.
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Her erfaringene til to av stipendiatene:

Julian Fink, Østerrike
Julian Fink er ph.d.- student i filosofi ved Universitetet i Oxford
og stipendiat ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk
handling (CSMN) ved Universitetet i Oslo.
Hvordan har oppholdet i Norge vært?
- Det har vært et privilegium å være stipendiat ved et så velorganisert
og velfinansiert senter, med et fagfelt som er akkurat det samme
som jeg jobber med. Jeg prøver å fullføre min ph.d., og her får jeg
virkelig mulighet til å fokusere på arbeidet mitt.
- Det faglige og sosiale miljøet ved senteret er veldig godt. Doktorgradsarbeidet her er mye
mindre ensomt enn på den kalde lesesalen fra 1600-tallet jeg arbeidet ved i Oxford.
Etter å ha bodd i mange byer er Oslo etter min mening verdens nest beste by å bo i, nest etter
hjembyen min Wien.
Råd til andre som vil søke Yggdrasil?
- For mange søkere kan det største hinderet være kravet om en invitasjon fra en norsk
forskningsinstitusjon. De som vil søke bør sondere om noen i deres nettverk kjenner til egnede
institusjoner i Norge. Institusjonen som er vertskap har kun fordeler ved å ha en stipendiat. Den
betaler ingenting, men får mange goder; ny kunnskap og nye kontakter.

Elena Shadrina, Russland
Elena Shadrina er post.doc ved Institutt for forsvarsstudier
(IFS) med et prosjekt om Russlands utenrikspolitikk i forhold
til energi.
Hvordan har oppholdet i Norge vært?
Som russisk statsborger måtte jeg gjennom mange
formaliteter ved starten av oppholdet i Norge. IFS var veldig
hjelpsomme i denne prosessen.
IFS har en fantastisk arbeidsatmosfære og svært god tilgang
til fasiliteter, som for eksempel bibliotek. Under oppholdet
har jeg publisert to artikler og holdt presentasjoner på seminarer i Norge og i utlandet. Nå er jeg
i gang med å planlegge et seminar sammen med en IFS- kollega og en annen Yggdrasilstipendiat fra Tyskland.
Råd til andre som vil søke Yggdrasil?
Jeg vil anbefale alle forskere til å søke, og spesielt de som kommer fra land utenfor Europa. Det
er verdifullt å oppleve et nytt arbeidsmiljø og Norge tilbyr fremragende muligheter. Det er en
fordel å få et lengst mulig opphold for å få maksimalt utbytte.
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