
 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: C4 043, Campus Grimstad 

Dato: 18. oktober 2012 

Tidspunkt: 12:30-14:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Helje Kringlebotn Sødal (for Ernst 

Håkon Jahr) 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Merete Elnan  

(for H. Illeris/J.O. Skisland) 

Fakultet for kunstfag  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-studentene  

Kjell Tybring Andresen Formidlingsavdelingen, observatør  

   

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr  Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Helene Illeris/Jan Oddvar Skisland Fakultet for kunstfag  

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Else-Margrethe Bredland Universitetsbiblioteket, observatør  

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør  

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 37/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 38/12 Protokoll fra forrige møte   

SFU 39/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 40/12 Kvalitetssikring av forskning - beskrivelse av rutiner 2012/2432  

SFU 41/12 Forslag til endret mandat og sammensetning for Det 

sentrale forskningsutvalget (SFU) ved nedleggelse av 

Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) 

2012/27  

SFU 42/12 Informasjonsutveksling   

 

 

 

 

 

SFU 37/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 38/12 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 4. september 2012 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 39/12 Referatsaker og orienteringer 

Det var ingen referatsaker eller orienteringer. 

 



SFU 40/12 Kvalitetssikring av forskning - beskrivelse av rutiner 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget gir viserektor fullmakt til å ferdigstille Rutiner for 

kvalitetssikring av forskning med de innspill som kom fram i møtet. 

Saken går videre til universitetsstyret. 

Enstemmig vedtak: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SFU 41/12 Forslag til endret mandat for Det sentrale forskningsutvalget 

(SFU) ved nedleggelse av Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at mandat og sammensetning for Det sentrale 

forskningsutvalget (SFU) endres i tråd med forslaget, inkludert de endringer/tillegg som kom 

fram i møtet. 

Saken går videre til universitetsstyret. 

 

Utvalget hadde ingen forslag til endringer/tillegg. 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at mandat og sammensetning for Det sentrale 

forskningsutvalget (SFU) endres i tråd med forslaget. 

Saken går videre til universitetsstyret. 

 

 

SFU 42/12 Informasjonsutveksling 

Dag Aasland orienterte om styrebehandling av sak om fordeling av stipendiatstillinger. Styret 

beholdt 6 stillinger til strategisk fordeling. De 6 stillingene som UiA har bevilget fra eget 

budsjett ble ikke videreført. Se protokoll fra styremøtet for fullstendig vedtak. 

http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/styret_og_utvalgene/styremoeter

/styremoete_17._oktober_2012 

 

Kjell Tybring Andresen takket alle for innsatsen under Forskningsdagene 2012. Han gratulerte 

også Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med ”beste stand”. 

 

 

http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/styret_og_utvalgene/styremoeter/styremoete_17._oktober_2012
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/styret_og_utvalgene/styremoeter/styremoete_17._oktober_2012

