
 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand 

Dato: 31. oktober 2013 

Tidspunkt: 12:30-15:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn:   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ingunn Breistein (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene  

Jan Arve Olsen Formidlingsavdelingen, observatør  

 

Forfall: 

Navn: Funksjon  

Sigbjørn Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør  

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn:  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Søren Kragholm Forskningssekretariatet 

Målfrid Tangedal Forskningssekretariatet/Fakultet for 

økonomi og samfunnsvitenskap 

Ellen Frivold Forskningssekretariatet 

Rachel Funderud Syrtveit Forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 39/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 40/13 Protokoll fra forrige møte   

SFU 41/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443  

SFU 42/13 Ekstern finansiering - oppfølging av 

kvalitetsutviklingstiltak 

2013/2070  

SFU 43/13 Forskningsgrupper ved UiA 2013/2416  

SFU 44/13 Møtedatoer for 2014 2013/443  

SFU 45/13 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 39/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 40/13 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 26. september 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 41/13 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

1. Statsbudsjettet for 2014 – muntlig orientering ved Rachel Funderud 

Syrtveit 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

 



SFU 42/13 Ekstern finansiering - oppfølging av kvalitetsutviklingstiltak 

Forslag til vedtak: 

Forskingsutvalet tek innspela frå fakulteta til orientering, og vil med bakgrunn i innspel og 

diskusjon av saka føreslå følgjande tiltak for betra kvalitetsutvikling av søknader om 

eksternfinansiering.  

 

Fakulteta meldte om ulike årsaker for avslag på søknader: 

 Prosjekta er dårleg utvikla og for lite konkrete på korleis dei skal gjennomførast 

 Metode er for dårleg 

 Ein nyttar ikkje tverrfagleg kompetanse godt nok 

 Ikkje godt nok fundert i ny litteratur 

 Søknadene er generelt for dårlege 

 

Aktuelle forslag til tiltak: 

 Ein må begynne tidligare med kvalitetsutvikling. T.d. kan ei kollegagruppe vurdere 

søknader, gi tilbakemeldingar og ha dialog med søkjarar fram til søknaden blir sendt. 

 Auka ressursar for kvalitetssikring 

 Skrivekurs for ph.d.-kandidatar 

 Stillingsbuffer for å kunne setje av ressursar til søknadsskriving 

 Fakultetsvise insentiv for søknadsskriving, t.d. at ein prosentsats av tildelt beløp setjast på 

KFU-konto 

 Tildeling av FoU-tid kan delvis knytast til om ein bidrar med søknadsskriving 

 Forskingssekretariatet har ein gjennomgang av sine tenester og ser på korleis ein kan gje 

best mulig service. Gjennomgangen bør gjerast saman med fakultetsadministrasjonane og 

formidlingsavdelinga. 

 Ein må gå vekk frå små frikjøpssøknader og heller satse på større søknader som inkluderer 

stipendiatar og post.doc. 

 NFR oppfordrar til å ta kontakt i skriveprosessen 

 Kan NFR være meir opne i tilbakemeldingar? 

 Programstyre i NFR kan komme på besøk 

 Speed-dating der ein kan identifisere felles problemstillingar 

 Legge vekt på formidling i forkant av søknaden slik at fagmiljøet blir kjent nasjonalt 

 Etablering av et ”university researcher board” som kan kvalitetssikre. Dette vil fremme 

tverrfaglege prosjekt. 

 Få hjelp frå formidlingsavdelinga med å lage ein profesjonell forskingsgruppe-CV 

 

Enstemmig vedtak: 

Forskingsutvalet tek innspela frå fakulteta til orientering, og vil med bakgrunn i innspel og 

diskusjon av saka føreslå følgjande tiltak for betra kvalitetsutvikling av søknader om 

eksternfinansiering: 

 Fakulteta held fram arbeidet med kvalitetssikring. 

 Forskingssekretariatet har ein gjennomgang av sine tenester og ser på korleis ein kan gje 

best mulig service. Gjennomgangen bør gjerast saman med fakultetsadministrasjonane og 

formidlingsavdelinga. 

 Institusjonsleiinga tek initiativ til dialog mellom UiA og NFR, samt til dialog mellom 

fakulteta. 

 



SFU 43/13 Forskningsgrupper ved UiA 

Forslag til vedtak: 

Følgende kriterier gjelder for forskningsgruppene ved UiA:  

 

 En forskningsgruppe har et felles overordnet forskningstema. Forskningstemaet samler 

gruppens medlemmer, og gjenspeiles i et navn på gruppen.  

 En forskningsgruppe har en langsiktig plan for sin virksomhet, der forskningsfokus, 

mulige finansieringskilder, prosjektportefølje, publisering og formidling inngår. 

 En forskningsgruppe har felles faglige aktiviteter, som seminarer, utvikling av 

prosjekter, søknadsskriving og publisering. 

 En forskningsgruppe har sin egen leder.  

 En forskningsgruppe består som regel av minst tre vitenskapelige ansatte, som kan 

knytte til seg stipendiater og masterstudenter. 

 Normalt skal gruppen disponere midlene som knyttes til gruppens medlemmer i 

fellesskapet. 

 

Utvalget var enige om å gjøre følgende endringer i vedtaket: 

Strekpunkt 2: ”Rekruttering” settes inn bak ”finansieringskilder”. 

Strekpunkt 3: ”Formidling” tas med til slutt i punktet. 

Strekpunkt 4: ”eller talsperson” tas med til slutt i punktet. 

Strekpunkt 5: ”Kan” byttes ut med ”bør”. 

Strekpunkt 6: Endres til ”En forskningsgruppe disponerer tildelte midler”. 

 

Enstemmig vedtak: 

Følgende kriterier gjelder for forskningsgruppene ved UiA:  

 

 En forskningsgruppe har et felles overordnet forskningstema. Forskningstemaet samler 

gruppens medlemmer, og gjenspeiles i et navn på gruppen.  

 En forskningsgruppe har en langsiktig plan for sin virksomhet, der forskningsfokus, 

mulige finansieringskilder, rekruttering, prosjektportefølje, publisering og formidling 

inngår. 

 En forskningsgruppe har felles faglige aktiviteter, som seminarer, utvikling av 

prosjekter, søknadsskriving, publisering og formidling. 

 En forskningsgruppe har sin egen leder eller talsperson.  

 En forskningsgruppe består som regel av minst tre vitenskapelige ansatte, som bør knytte 

til seg stipendiater og masterstudenter. 

 En forskningsgruppe disponerer tildelte midler. 

 



SFU 44/13 Møtedatoer for 2014 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vår- og høstsemesteret 2014: 

 

torsdag 6. februar 

torsdag 20. mars 

onsdag 30. april 

torsdag 5. juni (heldagsseminar) 

torsdag 4. september 

torsdag 9. oktober 

torsdag 13. november 

torsdag 11. desember (ved behov) 

 

Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vår- og høstsemesteret 2014: 

 

torsdag 6. februar 

torsdag 20. mars 

onsdag 30. april 

torsdag 5. juni (heldagsseminar) 

torsdag 4. september 

torsdag 9. oktober 

torsdag 13. november 

torsdag 11. desember (ved behov) 

 

Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 

 

SFU 45/13 Informasjonsutveksling 

 

Oppfølging av workshop ved University of Nebraska in Omaha 

UiA er bedt om å arrangere en oppfølging av dette. 

 

Stipendering av brasilianere på ph.d.- og post.doc.-nivå gjennom Science without boarders 

Informasjon ble delt ut på møtet. Interesserte bes melde tilbake til Ellen Frivold innen 6. 

november. 

 

Samarbeidsutvalg mellom UiA og HiT 

Mange har reagert på at utvalgene er svært ”mannstunge”. Dag Aasland melder tilbake til 

ledelse/rektorat at dette ikke er tilfredsstillende. 

 

Open Access – useriøse aktører 

I kjølvannet av et økt omfang av Open Access-publisering er det også kommet til en del useriøse 

aktører i markedet. Dette bør tas opp i SFU som diskusjonssak. 

Les også her: http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/370698 

Eller her: http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/368602 

 

http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/370698
http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/368602

