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SFU 9/13 Protokoll fra forrige møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/443 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 06.03.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

10/13 Det sentrale forskningsutvalget 12.03.2013 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Marie Curie-programmet – finansiering av post.doc og forskermobilitet 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

 

 

Simone Heinz 
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Marie Curie programmet 
 

Finansiering av Post Doc  og forskermobilitet gjennom 
 

Forskningssekretariatet ønsker å gjøre fakultetsledelsen og dermed også vitenskapelig ansatte 

oppmerksom på mulighetene som ligger i denne finansieringsordningen. 

14. mars kommer en ny utlysning av stipendmidlene som beskrives nedenfor.   

I denne omgangen lyses det ut Marie Curie stipend i tre kategorier: 

 

1. Intra-European Fellowships for career development (IEF) - Marie Curie Actions 

Forskere basert i EUs medlemsstater eller assosierte stater, kan søke om IEF. Man må enten ha en 

doktorgrad eller minst 4 års fulltids forskningserfaring, etter å ha tatt en grad som tillater deg å ta 

fatt på en doktorgrad. Vanligvis må du gjennomføre prosjektet ved en vertsorganisasjon i et EU- eller 

assosiert medlemsland annet enn ditt egen. Det finnes også spesielle ordninger for dem som vender 

tilbake til en forskerkarriere etter utenlandsopphold. Disse betingelsene gjelder for alle de beskrevne 

stipendordningene i dette notatet. 

Forskere fra alle relevante fagområder ved UiA kan søke, dersom de ellers er kvalifisert. 

Men dette er også en måte å tiltrekke seg kompetente forskere som kan bidra til å styrke allerede 

gode fagmiljøer. Det er forskere Dette krever at et fagmiljø bruker sine nettverk for å hente inn slike 

kandidater. 

Det er forskeren som søker, men I tett samarbeid med vertsinstitusjonen. Prosjektet finansieres for 

en periode på 12-24 måneder. 

Sjekk denne lenken for nærmere detaljer:  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-

mca/actions/ief/index_en.htm 

 

 

2. International Outgoing Fellowships for career development (IOF) - Marie Curie 

Actions 

Denne stipendtypen krever at forskeren reiser ut av Europa til et tredjeland. Oppholdet varer fra 12-

24 måneder. I dette programmet kreves det at søknaden også skal inneholde en re-integreringsplan 

for søkeren ved tilbakekomst til Europa. Det er et forpliktende opplegg som går over 1 år. Totalt kan 

man få finansiering for 3 år for IOF-stipend. 

Denne ordningen har et sterkt element av opplæring og prosjektet styres i forståelse med den 

Europeiske hjemmeinstitusjonen. Den vil sannsynligvis være mest egnet for yngre forskere. 
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3. International Incoming Fellowships (IIF) - Marie Curie Actions 

Dette er en stipendordning som gjør det mulig for forskere fra tredjeland å komme til EU og bl.a. 

Norge. Denne finansieringsordningen kan bidra til å skaffe en kompetanse fagmiljøet mangler. 

Søkerne kan komme fra alle land. 

IIF finansiering kan gis til et forskningsprosjekt som medfører kunnskapsoverføring til din 

vertsorganisasjon, og som bygger eller forbedrer samarbeidet mellom Europa og resten av verden. 

Det gis økonomisk støtte for 12-24 måneder. I tillegg kan søkeren søke om et års re-integrering ved 

hjemkomst. 

 

NFR-støtte 
NFR har en egen toppfinansiering i de tilfeller finansieringsordningen ikke er god nok. For nærmere 

opplysninger sjekk: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISTOPP/1253962019630?lang=no 

Søknadsbehandlingen er fortløpende. 

For nærmere informasjon, ta kontakt med forskningssekretariatet. 
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 Arkivsak: 2013/705 

Saksbeh: Målfrid Tangedal 

Dato: 28.02.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

11/13 Det sentrale forskningsutvalget 12.03.2013 

 

Kvalitetssikring av søknader om eksternfinansiering 
 

I SFU-møte 7. februar 2013 vart det informert om førebels status for søknader frå UiA til 

Forskingsrådet i 2012. Ei nærare analyse viser at når søknader frå Regionale forskningsfond 

Agder er trekt ut av tabellane har UiA totalt henta ut 70 000 NOK frå Forskingsrådet i 2012. Tre 

av 42 søknader er innvilga. 

 
Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2010-2012

Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget*

Helse-og idrettsvitenskap 3 0 3 0 4 0

Humaniora og pedagogikk 4 1 21 5 9 1

Kunstfag 0 0 0 0 0 0

Teknologi og realfag 18 4 14 1 16 1

Økonomi og samfunnsvitenskap 10 3 6 5 13 1

UiA 0 0 2 2 0 0

Sum 35                    8                      46                    13                    42                    3                      

Kilde: Forskningsrådet

* Antall ubehandlede søknader per 27.02.13: Helseidrett 2, Humped 1, Tekreal 1, Øksam 3

2010 2011 2012

 
 

 
Søknadsaktivitet 2010-2012 (i 1 000 kr)

Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget*

Helse-og idrettsvitenskap 20 949             -                  7 263               -                  30 072             -                  

Humaniora og pedagogikk 10 279             10                    204 924           4 204               55 798             20                    

Kunstfag -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Teknologi og realfag 70 763             225                  211 885           130                  67 229             30                    

Økonomi og samfunnsvitenskap 30 308             3 887               11 483             267                  46 432             20                    

UiA -                  -                  5 500               5 500               -                  -                  

Sum 132 299           4 122               441 055           10 101             199 531           70                    

Kilde: Forskningsrådet

* Antall ubehandlede søknader per 27.02.13: Helseidrett 2, Humped 1, Øksam 3

2010 2011 2012

 
 

I Forskingsrådet er 26 av totalt 42 søknader så langt avslått, og fem vart avvist grunna formelle 

feil. Det vil seie at 74 % av søknadene anten innehaldt formelle feil, ikkje var av ein god nok 

kvalitet, at dei ikkje svarte på utlysinga, eller at dei, trass god kvalitet, ikkje nådde opp i 
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konkurransen med andre, betre prosjekt. Per 01. mars var sju NFR-søknader enno ikkje 

ferdigbehandla. Dersom ein samanliknar med tidlegare år ligg talet på søknader relativt likt, men 

talet på innvilga søknader har gått ned. Forskingsutvalet vert med dette invitert til å diskutere 

kva vi kan gjere for å auke kvaliteten på søknadene slik at tilslaget kan verte betre på sikt.  

 

I Regionale forskingsfond vart seks av totalt sju søknader innvilga i 2012, og UiA fekk tildelt 

10,1 millionar kroner. To tildelingar var på 5 og 4 millionar kvar. 

 

Ser ein til fakulteta sine tiltaksplanar for 2013 er søknader om ekstern finansiering nemnt i alle, 

men det er skilnad på kor spesifikke fakulteta er i sine formuleringar av tiltak for å auke aktivitet 

og tildelingar: 

Fakultet for helse og idrett er mest spesifikk med følgjande formuleringar:  

 Fakultetet må øke den eksterne finansieringen av forskningsaktiviteten i perioden. Vi 

setter som et konkret mål at fakultetet skal delta i 3 EU prosjekter og 8 NFR/RFF 

finansierte prosjekter i perioden. 

 Det forventes at hver forskergruppe søker om eksterne midler hvert år.  

 Forskningstiltak i 2013: Minst en NFR/RFF Agder-søknad fra hver av de 6 skisserte 

forskningsområdene/forskningssentrene. Kvalitetssikre søknadene ved å benytte intern 

kompetanse i fakultetet og UiA og evt. kjøpe relevante konsulenttjenester. Aktiv søkning i 

alle forskningsgruppene/instituttene på andre forskningsmidler (SKF, AAUK, RFF-

Agder og andre). Partner i 1 -2 EU-søknader evt. prosjekter. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk nyttar følgjande formuleringar: 

 Arbeide for at alle vitenskapelig ansatte jevnlig deltar i søknader om ekstern FoU-

finansiering. 

 Tiltak: Kvalitetssikring: Eksternt finansiert forskning: Fakultetene har 

kvalitetssikringsrutiner for innsending av søknader (Plan 2013). I 2013 vil fakultetet der 

det er ønskelig engasjere faglige ressurspersoner (internt eller eksternt) for å 

kvalitetssikre søknader om eksterne FoU- midler, før instituttleder og fakultetsdirektør 

tar stilling til om søknaden skal sendes.  

 

Fakultet for kunstfag: 

 Utvikle interne rutiner på søkeprosessen og kvalitetssikring av denne.  

 Utarbeide en strategi for hva vi skal prioritere og ha fokus på ang eksterne søknader.  

 Øke andel ekstern finansiering i fakultetet.  Se FOU-tid opp i mot hvordan vi organisere 

undervisning.  

 

Fakultet for teknologi og realfag: 

 fortsette med å utvikle søknadene til SFF/SFI/SFU 

 gi økt støtte til søkningsprosesser og nettverksbygging 

 styrke forskningsadministrasjonen 

 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap:  

 Det arbeides for økt ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Insentiver som 

stimulerer til flere, og bedre søknader etableres 

 Det etableres ordninger som kan bidra til økt kompetanse og kvalitetssikring av 

søknader om ekstern finansierte forskningsprosjekter 

 

Tiltaksplanane gir generelt eit bilete av at fakulteta er interesserte i å jobbe med kvalitetssikring 

og kvalitetsforbetring av søknader og rutinar rundt søknadsskriving, men dei seier oss lite om 
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status per i dag. Det hadde difor vore interessant å diskutere meir i detalj kva rutinar det enkelte 

fakultet allereie har etablert og kva det framover er mål om å forbetre eller utvikle.  

  

Det har tidlegare blitt nemnt at det er behov for ei oversikt over kva grunngjeving som ligg bak 

avslaga. Ei slik oversikt kan gje oss eit bilete av om det er manglar som går igjen, og det kan gje 

forskingsadministrasjonen høve til å informere generelt om dette til kommande søkarar. Eit slikt 

kartleggingsarbeid kan ligge hos forskingssekretariatet. Men forskingsdirektøren ser gjerne at 

det vert ein diskusjon rundt kva det enkelte fakultet kan gjere for å støtte sine forskarar og hjelpe 

dei til å skrive betre søknader. Spørsmålet er om dei enkelte fakultet må sjå på eigne 

kvalitetssikringsrutinar i forkant av innsending av søknader, og om ein i større grad kan yte 

kvalifisert støtte til søkarar for at søknadane som vert sendt blir av ein høgare kvalitet. 

Forskingsdirektøren er også interessert i innspel til korleis fakulteta ser at forskingssekretariatet 

kan bidra til betre søknader. 

 

Før ein har ei kartlegging av avslåtte søknader skal ein vere forsiktig med å uttale seg om 

årsakar til avslaga. Det er likevel grunn til å tenke at vi har avslag både grunna urealistiske 

budsjett, manglande samanheng mellom prosjektskisse og utlysing/programplan, og 

utilstrekkeleg informasjon i det elektroniske søknadsskjemaet. Forskingsdirektøren ber om at 

følgjande spørsmål vert behandla i møtet: 

1. Har fakultetet kvalitetssikringsrutinar for søknader om eksternfinansiering? Er desse 

kjent og blir dei følgd av forskarane?  

2. Kva består kvalitetssikringa av? Budsjett? Formalitetar i elektronisk søknadsskjema? 

Gjennomgang av prosjektskisse, for å sikre relevans i forhold til utlysing? Språkvask? 

3. Kven er ansvarleg for kvalitetssikringa og kven gjennomfører den? Administrasjonen? 

Faglege mentorar/kollegarettleiing? Eksterne?  

4. Er det interesse eller behov for at forskingssekretariatet lagar utkast til 

kvalitetssikringsrutinar som det enkelte fakultet kan implementere? 

  

 

   

 

 

Forslag til vedtak: 

Forskingsutvalet tek diskusjonen til orientering og føreslår følgjande tiltak basert på 

diskusjonen i møte: 

- 

- 

 

 

 

 

 

Simone Heinz 
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