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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

45/12 Det sentrale forskningsutvalget 29.11.2012 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Rapport fra forskningsdagene 2012 (ettersendes) 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

 

 

 

 

 

Side 4



 
 

 Arkivsak: 2012/2589 

Saksbeh: Målfrid Tangedal 

Dato: 29.10.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

46/12 Det sentrale forskningsutvalget 29.11.2012 

 

Fakultetenes status i arbeid med ekstern finansiering 
 

Hva saken gjelder 

I styresak 33/12 ble universitetsdirektørens forslag om å sette av 4,0 millioner kr til tiltak for å 

øke omfanget av og kvaliteten i søknader til EU og NFR vedtatt.  Midlene skal primært gå til å 

leie inn kompetanse som kan bidra til økt kvalitet i søknadene, sekundært kan de også brukes til 

frikjøp av egne forskere som får omfattende merarbeid i søknadsprosesser. Midlene ble fordelt 

til fakultetene etter samme fordelingsnøkkel som den strategiske grunntildelingen i S-sak 

138/11. 

 

27. september 2012 ba forskningsdirektøren fakultetene om å sende en kort rapport om planlagt 

bruk av disse 4 millionene, samt en tilbakemelding på status i arbeidet med å øke ekstern 

finansiering ved fakultetet, for en drøftingssak i SFU-møtet i november 2012. I SFU-møte 18. 

oktober ønsket forskningsutvalget at fakultetene skulle presentere eksisterende/ planlagte rutiner 

for kvalitetssikring av søknader i novembermøtet. 

 

Fakultetene bes med dette å gi en kort rapport om eksisterende/ planlagte rutiner for 

kvalitetssikring av søknader. Det sentrale forskningsutvalg inviteres til å drøfte innspillene fra 

fakultetene, med bakgrunn i universitetets reviderte strategi, og se på muligheter for å øke den 

eksterne forskningsfinansieringen i løpet av de kommende årene.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tar informasjonen fra fakultetene til etterretning og ber om 

jevnlig oppdatering når det gjelder status angående ekstern finansiering. 
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Saksunderlag 

Universitetets strategi ble revidert i september 2012, og det framkommer her at «UiA skal 

arbeide for styrket ekstern finansiering av forskningen ved institusjonen. UiA skal medvirke til 

etablering av forskningsgrupper som kan bidra i nasjonale og internasjonale 

forskningsprogrammer». 

 

I den reviderte strategien er det fastsatt et mål om at UiA innen 2015 skal ha fordoblet 

inntektene fra NFR og EU i forhold til 2008, til 50 millioner kroner, og økt den øvrige eksterne 

forskningsfinansieringen med 15 millioner i forhold til 2011.  

 
UiA sine inntekter fra NFR og EU per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Forskningsrådets tildelinger 

per UFF-stilling 

35 000 43 441 54 089 43 179 38 690  

Tildelinger fra EU per UFF-
stilling 

2 784 900 5 340 2 082 1 819 

Kilde: Plan 2011 og 2012.  

 

 

Tabellen under, hentet fra Forskningsmeldingen 2009-2011, viser utviklingen i søknadsaktivitet 

i NFR etter 2006: 
Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg 

Helse- og idrettsvitenskap 3 3 4 2 3 0 3 0 3 0 

Humaniora og pedagogikk 9 2 3 0 10 4 4 1 21 5 

Økonomi og samfunn 2 0 4 3 12 4 10 3 6 5 

Teknologi og realfag 19 4 5 1 12 3 18 4 14 1 

Kunstfag 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

Universitetet i Agder 10 8 4 4 2 2 0 0 2 2 

Totalt 46 18 22 11 40 13 35 8 46 13 

Kilde: Norges forskningsråd. Tabellen inkluderer ikke søknader som er trukket. Tabellen inkluderer 2011-søknader 

som er mottatt, men ikke behandlet i NFR per april 2012.  

 
Søkt og innvilget søknadsbeløp 2007-2011 (i 1 000 kr) 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Midler søkt per 

fakultet 

Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt Innvilg 

Helse- og idrett 17 699 17 699 13 849 3 166 20 312 0 20 949 0 7 263 0 

Humaniora og 

pedago. 

35 469 4 755 6 389 0 32 998 5 623 10 279 10 204 924 4 204 

Økonomi og samfunn 30 979 0 4 126 2 398 44 636 1 375 30 308 3 887 11 483 267 

Teknologi og realfag 81 884 11 987 23 248 8 89 909 923 70 763 225 211 885 130 

Kunstfag 11 505 100 2 515 184   4 995 0 0 0 0 0 

Universitetet i Agder 23 540 7 598 670 670 1 265 1 265     5 500 5 500 

Totalt 201 076 42 139 50 797 6 426 194 115 9 186 132 299 4 122 441 055 10 101 

Kilde: Norges forskningsråd. Tabellen inkluderer 2011-søknader som er mottatt, men ikke behandlet i NFR per 

april 2012. 

 

Når man ser på inntekter per vitenskapelig årsverk, ser det ut at 2009 er året med høyeste 

inntekter. Ser man på innvilget søknadsbeløp, ble det atskillig flest midler innvilget i 2007. 
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Årsaken til dette er at mange av tildelingene først vises som inntekt et par år etter. At 2009 viser 

som et toppår på inntektssiden er med andre ord pga. av søknadsaktivitet i årene forut. 

 

Antall søknader var høyest i 2007, men forskjell til de etterfølgende årene er ikke så tydelig. Når 

man ser på tilslag i kroner, så peker 2007 seg klart ut. Det er på grunn av flere sendte og 

innvilgede store prosjekter i dette året. Av innvilgede prosjekter ved fakultetene de siste par 

årene er det stort sett personlig stipend og arrangementsstøtte, samt kategorien Annen støtte. Det 

er i hovedsak små tildelinger på hvert prosjekt. Dersom UiA skal kunne øke sin eksterne 

finansiering fra Forskningsrådet, er vi avhengige av flere tildelinger til større forskerprosjekter. 

 

Tabellen på neste side viser hvilke store søknader UiA har fått innvilget de siste årene.  
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Oversikt over store innvilgede søknader (< kr 800 000) 2007-2011 
2007

Handlingsrettede programmer ALDER - Aldersforskning Forskerprosjekt Söderhamn Fakultet for helse- og idretts 14 232 000

Strategisk institusjonsstøtte SHP - Strategiske høgskoleprogram Inst.forankret strat. prosjekt Tønnessen Fakultet for humaniora og peda 4 702 000

Store programmer VERDIKT - Kjernekomp.og verdiskaping IKT Forskerprosjekt Pätzold Fakultet for teknologi og real 11 822 000

Store programmer RENERGI - Fremtidens rene energisystemer Kompetanseprosjekt m. brukermv Midtgård Universitetet i Agder 3 455 000

Handlingsrettede programmer FOLKEHELSE - Folkehelse Forskerprosjekt Bere Fakultet for helse- og idretts 3 459 000

Strategisk institusjonsstøtte ISP - Instit.forankrede strat.prosj Inst.forankret strat. prosjekt Engebretsen Universitetet i Agder 3 500 000

41 170 000

2008

Handlingsrettede programmer TJENESTER - Helse- og omsorgstjenester Inst.forankret strat. prosjekt Söderhamn Fakultet for helse- og idretts 3 000 000

3 000 000

2009

Grunnforskningsprogrammer KULVER - Kulturell verdsetting Forskerprosjekt Repstad Fakultet for humaniora og peda  3 831 000

Strategisk institusjonsstøtte ISPHUM - ISP - Humaniora Inst.forankret strat. prosjekt Nielsen Fakultet for humaniora og peda  1 659 000

Strategisk institusjonsstøtte ISP - Instit.forankrede strat.prosj Inst.forankret strat. prosjekt Nielsen Fakultet for humaniora og peda   968 000

Inform./formdl./ publisering PROREAL - Profileringsprogr.f.realfagene Annen prosjektstøtte Neset Fakultet for teknologi og real   880 000

Særskilte forvaltningsoppdrag GAVEFORST - Gaveforsterkningsordningen Uten Søknadstype Syrtveit Universitetet i Agder  1 250 000

 8 588 000

2010*

RFF * RFF Inst.forankret strat. prosjekt Fensli Universitetet i Agder  8 000 000

Handlingsrettede programmer TJENESTER - Helse- og omsorgstjenester Forskerprosjekt Theisen Fakultet for økonomi og samfun  2 596 000

Særskilte forvaltningsoppdrag FINANSMARK - Finansmarkedet Annen støtte Nyhus Fakultet for økonomi og samfun   890 000

 11 486 000

2011

Fri prosjektstøtte FRIHUM - Fri prosj.st. humanistiske fag Forskerprosjekt Elgvin Fakultet for humaniora og peda  3 761 000

Særskilte forvaltningsoppdrag GAVEFORST - Gaveforsterkningsordningen Uten Søknadstype Moen Universitetet i Agder  1 250 000

Særskilte forvaltningsoppdrag GAVEFORST - Gaveforsterkningsordningen Uten Søknadstype Aagedal Universitetet i Agder  4 250 000

 9 261 000  
Kilde: Norges forskningsråd 
* RFF-prosjektet som ble innvilget i 2010 er ikke tatt med i tabellene om antall NFR-søknader og søkt og innvilget 

søknadsbeløp (andre og tredje tabell).   

 

Prosess i 2012 

Ekstern forskningsfinansiering har i 2012 vært drøftet blant annet i SFU-møte 14. juni og i 

Fakultetsdirektørmøte 31. august. I førstnevnte møte redegjorde fakultetene for ulike tiltak og 

aktiviteter de hadde, knyttet til ekstern finansiering. I fakultetsdirektørmøtet ble det presentert 

eksempler på rutiner rundt søknader om ekstern finansiering fra Institutt for biologi ved 

Universitetet i Bergen, og fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Videre i møtet ble 

det diskutert hvordan de ulike fakultetene kan forbedre egne administrative rutiner, og 

arbeidsfordeling mellom forskningssekretariat og fakultetsadministrasjon.  

 

Assisterende universitetsdirektør drøfter problemet med manglende ekstern 

forskningsfinansiering Innaskjærs i november. Hun viser til styrets bekymring over den negative 

utviklingen. Her skisseres det at ekstern finansiering vil bli et hovedfokusområde for 

universitetets ledelse i 2013, at søknadene må bli flere, større og bedre, at det må jobbes med 

kvalitetssikring, og at UiA i større grad må delta i nettverk og fora direkte knyttet til 

finansieringskildene. Hun etterlyser også en analyse av søknader med tilslag og avslag. 

 

I S-sak 33/12 Mindreforbruk og resultatoppnåelse 2011 – Disponering, vedtok styret å sette av 4 

millioner kroner til tiltak på fakultetene, for å øke både omfanget og kvaliteten i søknader til EU 

og NFR. Midlene skulle primært gå til å leie inn kompetanse som kunne bidra til økt kvalitet i 

søknadene. Sekundært kunne de også brukes til frikjøp av egne forskere med omfattende 

merarbeid i søknadsprosesser.  

 

27. september 2012 ba forskningsdirektøren fakultetene om å sende en kort rapport om planlagt 

bruk av de 4 millionene avsatt i S-sak 33/12, samt en tilbakemelding på status i arbeidet med å 

øke ekstern finansiering ved fakultetet, for en drøftingssak i SFU-møtet i november 2012. 
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Tilbakemeldingene viser at fakultetene har lagt foreløpige planer for bruken av de 4 millionene 

avsatt av universitetsdirektøren, og at de stort sett vil brukes innen første halvdel av 2013. 

Tiltakene nevnt er lagt inn i tabellen under. 

 
Fakultet/avdeling Tiltak Tidsramme 

Fakultet for helse og 
idrett 

- kr. 190 000, til 20 % stilling for statistiker  
- kr. 100 000,- disponeres av dekan for kurs eller andre 

aktuelle stimuleringstiltak. 

- resterende kr. 438 000,- fordeles mellom instituttene i 
henhold til andel førstestillinger med phd for frikjøp av 

egne ansatte for søknadsskriving eller kjøp av 

konsulenttjenester.  
- dersom noen av midlene ikke er benyttet i 2012 kan det 

redegjøres for planlagt bruk av midlene i 2013.  

- planer om å utvikle ekstern evalueringsprosess av 

søknader som et kvalitetssikringstiltak.  
 

2012-2013 

Fakultet for 

humaniora og 
pedagogikk 

- 50 000 settes av til søknader fra Senter for likestilling. 

Visedekan for forsking tildeler. 
- Resten fordeles på instituttene etter gjennomsnittlig 

forskningsresultat 2009-2011, og førstestillinger 

- Midlene disponeres av instituttlederne, som rapporterer 

til FOFU 
- Forventning om minst to prosjekter fra instituttene, 

normalt ikke mer enn 50 000 per prosjekt 

- Forventning om PES-søknader 
  

Ønskes brukt så 

snart som mulig. 
Prosjekter skal være 

klare innen juli 2013. 

Ubrukte midler 

omfordeles av FOFU 

Fakultet for kunstfag 80% administrativ stilling i 6 mnd., til forskningsstøtte og 

kvalitetssikring av søknader og rutiner.  

 

Høst 2012-vår 2013 

Fakultet for teknologi 

og realfag 

- professor II fra NTNU, til utvikling av SFI-prosjektet 

Offshore Mechatronics.  

- til søknader til SFI/SFF 
- utvikling av samarbeid med industri og relevante 

toppforskningsmiljø – nettverksbygging 

- utvikling av søknad om forskerskole i teknologi 

 

2012 

Fakultet for økonomi 

og samfunnsvitenskap 

- Tre mentorer oppnevnt (200 timer hver) – skal støtte 

andre søkere 

- Resten av midlene til forskningsprosjekter ved 
instituttene som planlegger søknad om ekstern 

finansiering (inntil 50 000 per prosjekt) 

 

Høst 2012-2013 

 

Skjematisk oversikt over fakultetenes innspill til hvordan de planlegger å øke ekstern 

finansiering fra NFR og EU, utenom tiltakene knyttet til den ekstraordinære tildelingen i 2012 er 

presentert her: 
Fakultet/avdeling Tiltak 

Fakultet for helse og 
idrett 

- Strategisk rekruttering av forskere med søknadserfaring  
- Opprette og utvikle forskningsgrupper 

- Økt fokus på større utlysninger, målrettet arbeid fram mot slike 

- Økt samarbeid med forskingssekretariatet 
- Vurderer å finansiere språkvask på viktige engelskspråklige søknader 

 

Fakultet for 

humaniora og 

- Søknadsskrivekurs med vekt på NFR 

- «Søknadsbank» innaskjærs, tilpasset fakultetet 
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pedagogikk - Visedekan for forsking sørger for informasjonsflyt om aktuelle utlysninger 
- Innvilget ekstern finansiering styrker søknader til FOFU 

 

Fakultet for kunstfag Oppbygging av kvalitetssikrings-rutiner 

 

Fakultet for teknologi 

og realfag 

- Kurs for ph.d-kandidater og ansatte i prosjektledelse og prosjektskriving, mars 

2013 

- oppgraderinger av laboratorium og teknisk utstyr 

- deltagelse i SørlandsLaben 
- utvikling av markedsføringsmateriale – for nettverksbygging 

  

Fakultet for økonomi 
og samfunnsvitenskap 

- Endret økonomistyring, med større ressursmessig handlingsrom til instituttene. 
- Noe fokus på forskningsgrupper.  

- Mer oppmerksomhet rundt ekstern finansiering i FFU etc.  

 

 

Noen fakulteter arbeider målrettet og langsiktig mot bestemte store utlysninger. Det ser også ut 

til at forskningsgrupper som mulige søkere av ekstern finansiering har et større fokus.  

  

Fakultetsdirektørmøtet i august viste store ulikheter i administrative rutiner og støttefunksjoner 

knyttet til søknader om forskningsfinansiering fra fakultet til fakultet. Det er fremdeles behov 

for å se om kvalitetssikringsrutinene ved UiA kan forbedres og at forskere ved de ulike 

fakultetene i større grad kan få kompetent administrativ støtte i en søknadsprosess. Å søke 

ekstern finansiering er tidkrevende, og det kan være et mål i seg selv å redusere antallet avviste 

søknader. Bedre kvalitetssikringsrutiner i søknadsprosessen vil kunne ha en effekt.  

 

Fakultetene er ulikt organisert og det er svært forskjellig fra fakultet til fakultet hvilke 

administrative ressurser som settes av til å støtte søknader om ekstern finansiering, og hvor 

offensive fakultetene er i arbeidet med å øke antallet søknader. Ved UiA er det Fakultet for 

humaniora og pedagogikk og Fakultet for teknologi og realfag som har kommet lengst i avsette 

ressurser og å utvikle gode rutiner. Som et eksempel har Fakultet for teknologi og realfag lagt ut 

følgende rutiner og informasjon på internett 

http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/teknologi_og_realfag/forskning/prosjektsoeknad

srutiner. I SFU-møte 18. oktober ønsket forskningsutvalget at fakultetene skulle presentere 

eksisterende/ planlagte rutiner for kvalitetssikring av søknader i novembermøtet. 

 

Fakultetene bes å gi en kort rapport om eksisterende/ planlagte rutiner for kvalitetssikring av 

søknader. Forskningsutvalget inviteres med dette til å diskutere de ulike tiltakene, og hvordan 

UiA skal jobbe framover for å oppfylle målene i den reviderte strategien. 
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Tildeling av støtte til faglige konferanser/seminarer - første tildeling 2013 
 

I intern budsjettfordeling for 2013 er det avsatt 1,6 mill. kr til tiltak som samles under 

betegnelsen “økt forskningsaktivitet”.  I det ligger tiltak som gjestestipendordning, økt ekstern 

finansiering, vitenskapelige seminarer etter søknad og tiltak i forhold til handlingsplanen for 

forskerutdanning. Det foreslås at kr 400.000 av disse avsettes til faglige konferanser/seminarer. 

Dette er samme beløp som har vært tidligere. 

 

I SFU-sak 28/12 i juni ble forskningsdirektøren anmodet om å finne finansiering for en 

internasjonal rundebordskonferanse ved Fakultet for kunstfag. Fakultetet har fått innvilget støtte 

på kr 40.000 ved at midler for 2013 ble forskuttert. Det står dermed kr 360.000 igjen til utdeling 

i 2013. Det forslås å dele ut kr 200.000 av disse nå. 

 

To fakulteter har søkt om å få overføre innvilget støtte for en konferanse hver fra 2012 til 2013. 

Søknadene er behandlet administrativt og søknadene er innvilget. Det gjelder 

«ClimateChange and Human Security» ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og 

«Northerners in the times ofCholera» ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

 

Alle fakulteter og Avdeling for lærerutdanning har sendt inn søknader – tilsammen 20 søknader. 

Samlet søknadssum er på kr 832 000. En søknad ble sendt inn etter fristen. Det gjelder søknad 

om workshop for å fremme samarbeidet med University of Nebraska. Denne var sendt fra 

aktuelle fagmiljø innen fristen, men var ved en inkurie ikke blitt sendt videre fra Fakultetet for 

helse- og idrettsvitenskap. 

 

Det er positivt at det er stor virksomhet i fagmiljøene og det er mange gode søknader. Dessverre 

er det begrensede midler og de fleste av søknadene vil derfor ikke bli støttet. 

Vedlagt følger oversikt over alle søknader med forslag til fordeling av økonomisk støtte. 

 

Søknadene oppfyller i hovedsak kriteriene for støtte med internasjonal deltakelse og profilering 

av UiAs faglige virksomhet på internasjonalt nivå. Noen av søknadene gjelder 

nasjonale/regionale konferanser med internasjonale foredragsholdere, men de vurderes allikevel 

til å oppfylle kriteriene.Flere av de omsøkte arrangementene er mindre seminarer/workshops 

som ansees å være viktige, men mindre betydningsfulle enn de større konferansene når det 

gjelder omfanget av profilering. Det foreslås derfor å støtte de to store internasjonale 

konferansene som er prioritert på førsteplass av Fakultet for humaniora og pedagogikk og 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med kr 40.000 hver. 
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Kriteriene åpner også for å gi støtte til nasjonale/regionale arrangementer som vurderes som 

spesielt viktige. Avdeling for lærerutdanning argumenterer for at PPU-konferansen er en spesielt 

viktig nasjonal konferanse nå som hele lærerutdanningsfeltet 8-13 er under endring. De foreslås 

å støtte konferansen med kr 40.000. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har prioritert eHelseUKA på førsteplass. Dette ansees 

som et viktig bidrag i profilering av et av UiAs satsingsområder og det foreslås å støtte 

arrangementet med kr 40.000. 

 

Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for kunstfag har som sin førsteprioritering 

seminarer/workshops med internasjonal deltakelse, men av mindre omfang. Det foreslås å støtte 

disse arrangementene med kr 20.000 hver. 

 

Det sentrale forskningsutvalget inviteres til å diskutere forslaget og eventuelt omfordele støtten. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2013 – første 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Kriterier for tildeling 

2 Oversikt over søknader 

3  Søknader (sendes utvalget i eget dokument) 
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Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA  
(sist endret i SFU-sak 30/11 – 7. september 2011) 
 
Søknad om støtte til faglige konferanser/seminarer sendes fakultetet innen fakultetets frist.  
 
Fakultetenes frist for innsending av prioriterte søknader til Forskningssekretariatet er 1. mai og 1. 
november. Halvparten av totale midler fordeles hver gang. 
 
Fakultetenes frist for å sende internfaktura med rapport og eventuelle søknader om overføring av 
tildelte midler og melding om avlyste arrangementer er 1. november. 
 
Ubenyttede midler går inn i potten for neste år og refordeles ved behandling av neste års søknader. 

Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer  
1. Midlene skal primært gå som støtte til konferanser/seminarer med internasjonal deltakelse. 

Støtten kan imidlertid i enkelte tilfeller gå til nasjonale/regionale konferanser/seminarer som 

vurderes som spesielt viktige. 

2. Midlene skal bidra til å profilere universitetets faglige virksomhet primært på internasjonalt nivå.  

3. Midlene skal fordeles etter søknad, og det vil normalt ikke tildeles høyere beløp enn  

kr. 40.000 per konferanse/seminar.  

4. Det skal ikke gis honorar for deltakelse/foredrag på konferansene/seminarene.  

Søknaden skal inneholde:  

1. En kort beskrivelse av:  

· Formål og hvordan konferansen/seminaret kan bidra til profilering av universitetet internasjonalt 

(eventuelt nasjonalt/regionalt) 

· Faglig innhold med kortfattet presentasjon av de faglige bidragsyterne  

· Målgrupper 

· Planlagt program  

2. Budsjett med finansieringsplan:  

· Søknaden skal inneholde et så detaljert budsjett som mulig  
· Reise- og oppholdsutgifter for deltakere som får dekket disse utgiftene  
· Eventuelle transportutgifter  
· Eventuelle utgifter til lokaler, kaffepauser e.l. som legges inn i programmet  
· Utgifter til administrative støttefunksjoner  
· Eventuelle utgifter til trykking av konferanserapport e.l. 
· Spesifikasjon av eventuelle inntekter fra egenbetaling for deltakerne  
· Det må gå fram om det er gitt tilsagn, sendt søknad eller bare foreløpig forventet støtte til 

konferansen/seminaret  
· Budsjettet skal settes opp i balanse  
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Fak. 
prioritet Søkn.beløp Tidspunkt Type

Stikkord for søknaden  Forslag til 
vedtak 

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship, 
and the Eucharist... 1 40 000         Sept. -13

Internasjonal 
konferanse

Internasjonalt forskningsprosjekt med 
deltakere fra institusjoner i USA, Europa 
og Australia. 40 000           

9ende delkonferanse i Tolerance and the City 2 40 000         Aug. -13
Internasjonal 

konferanse
Inngår i internasjonalt 
forskningsprosjekt.

Nasjonal konferanse vedrørende Camilla 
Collett/Feiring av CC 200 års jubileum 3 40 000         Sept. -13 Nasjonal konferanse

Målet er å samle de fremste Collett-
forskere. Konferansen er også åpen for 
andre interesserte.

Third European Research Conference and 
Microfinance 1 80 000         Juni -13

Internasjonal 
konferanse

Viktig akademisk møtested for forskere 
involvert i mikrofinansforskning. 

40 000           

Image new learning 2 40 000         April -13
Internasjonal 

konferanse
Integrert i et fellesnordisk 
forskningsprosjekt.

Linking the International and Domestic 
Environment 3 40 000         Juni -13

Internasjonal 
workshop

For ca 15 deltakere

Norsk medieforskerkonferanse 4 10 000         Okt. -12

Nasjonal konferanse 
med internasjonale 

foredragsholdere

Ca 80 deltakere fra alle landets 
medieforskningsmiljøer

eHelseUKA 2013 1 40 000         Juni -13

Regionalt 
arrangement, men 

med nasjonal 
interesse

Skal bidra til et faglig løft for UiAs 
satsing innen e-helse og bidra til å øke 
den totalt forskningsaktiviteten innen 
feltet. Forventer at det vil styrke 
posisjonen nasjonalt. 40 000           

Konferanse som del av EU-prosjektet iAge 2 40 000         Juni -13
Internasjonal 

konferanse

Deltakere fra 10 regioner i 6 land i 
Nordsjøregionen. iAge-prosjektet er et 
intenasjonalt samarbeidsprosjekt.

Søknader om konferanse-/seminarstøtte for 2013 - første utdeling, SFU 29. november.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
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Felles workshop - samarbeid med University og 
Nebraska, Omaha (ble ettersendt 16.11.) Upri. 70 000         Okt -13

Internasjonal 
workshop

Skal bidra til at vitenskapelige tilsatte 
ved begge universitet blir bedre kjent 
med de forskningsområder og skal øke 
forskningssamarbeidet innen ehelse, 
helsefag, informatikk, 
informasjonssystemer, 
pedagogikk,sykepleie og teknologi med 
flere. 

Workshops om integrert krisehåndtering 1          40 000 
Vår og høst -

13

To workshops hvor 
den ene vil ha 
internasjonale 

deltakere.

Viktig del av CIEMs strategiske arbeid 
mot SFF-status. Den første workshopen 
vil samle forskere fra internasjonale 
samarbeidspartnere. Den andre er 
primært for forskere ved UiA samt 
nasjonale og regionale aktører.

            20 000 

Faglige seminarer i matematikkdidaktikk og 
matematikk 2          32 000 

Seminarrekke med 
internasjonale 

foredragsholdere

Viktige seminar for oppbygging av 
forskningskompetanse og av et sterkt 
miljø i matematikkdidaktikk. God 
mulighet for å trekke utenlandske 
forskere inn som veiledere for 
studentene.

Solar Energy Conference 3          40 000 Vår -13

Konferanse med 
internasjonale 

foredragsholdere

Hensikten er å styrke solarindustrien på 
Sørlandet og skape en møteplass for 
nettverksbygging og 
kunnskapsutveksling. 

Faglig seminar om matematikkmestring 4          40 000 Vår -13

Nasjonalt seminar 
med internasjonale 

foredragsholdere

Skal ta opp spørsmål om hvordan 
matematikk kan gjøres mer relevant for 
elever i yrkesfaglig studieretning i vg 
skole. Målet er å utvikle et større 
forskningsprosjekt på området. 
Deltakere er lærere og forskere.

Mathematics, Science, Technology Education 
Seminar 5          40 000 2013

Nasjonalt seminar 
med internasjonale 

foredragsholdere

Vil samle forskere innen matematikk, 
naturfag og teknologi.

Fakultet for teknologi og realfag
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Precyse Summer School 6          40 000 Juni -13 Sommerskole

Primært for ph.d.-studenter, men også 
for faglig ansatte innen IKT. Vil kunne ha 
internasjonale deltakere.

Forskningsseminar innen 
populærmusikkforskning 1 40 000         Jan. -13

Internasjonalt 
seminar

Skal videreutvikle internasjonale 
standarder og forskningsnettverk innen 
populærmusikkforskning, samt inngå i et 
poenggivende doktorgradskurs. 
Målgruppe: Vit. ansatte og stipendiater 
ved UiA og andre nasjonale og 
internasjonale institusjoner. 20 000           

Contemporary Art and Visual Culture in 
Education - creative collaborations, politics and 
potentialities 2 40 000         April -13

Internasjonalt 
seminar (Norden og 

Baltikum)

Vil samle forskere, artister og studenter.

Seminar med gitaristen Mike Stern med band 3 40 000         Jan. -13

Regionalt seminar 
med internasjonal 

gitarist

Målgruppe er egne studenter, elever på 
vg. skoler og folkehøgskoler, samt 
interesserte fra frivillig musikkliv i 
regionen.

PPU som lærerutdanning for 8-13 1 40 000         Nov. -12

Nasjonal konferanse 
med internasjonale 

foredragsholdere

Skal være en møteplass for å drøfte 
implementering og implikasjoner 
omkring innføring av nye rammeplaner. 
Skal styrke samarbeidet mellom de 
mange aktørene med interesser i PPU 
både regionalt og nasjonalt. 40 000           

SUM 832 000       200 000         

Avdeling for lærerutdanning

Fakultet for kunstfag
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2011/2740 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 20.11.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

48/12 Det sentrale forskningsutvalget 29.11.2012 

 

Kvalitetsrapport for forskerutdanning og forskning - endringer i rapportmal 

2012 
 

Den gjeldende “Krav til forskningsdelen i kvalitetsrapport fra fakultetene” ble sist endret i Det 

sentrale forskningsutvalget (SFU) i november 2011 (SFU-sak 38/11). Det ble der lagt vekt på å 

forenkle rapporten, samtidig som man tok inn to punkter som styret ønsket å ha mer fokus på – 

rapportering på satsingsområder og regionalt samarbeid. 

 

I høst har en arbeidsgruppe jobbet med å fastsette styringsparametre for UiA. Det blir derfor 

nødvendig å ta inn noen av disse i rapportmalen. Samtidig er det besluttet å lage en felles 

utdannings- og forskningsmelding for 2012 og det er ønskelig at punktene i fakultetsrapportene i 

størst mulig grad gjenspeiler strukturen i utdannings- og forskningsmeldinga.  

 

Forslaget som ligger vedlagt tar hensyn til aktuelle styringsparametre samtidig som noen av 

punktene er omformulert. Strukturen og rekkefølgen på punktene er også noe endret. 

 

Gjeldende rapportmal er også vedlagt for sammenligningens skyld. 

 

Sak om styringsparametrene ble behandlet i universitetsstyret 21. november. Notat er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Viserektor får fullmakt til å ferdigstille “Krav til del om forskerutdanning og forskning i 

kvalitetsrapport fra fakultetene” i samsvar med forskningsdirektørens forslag og ut fra de 

momenter som kom fram i møtet. Rapportmalen gjøres gjeldende for rapporteringen fra og med 

2012. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til endret rapportmal 

2 Gjeldende rapportmal 

3 Notat om styringsparametre 
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SFU 29. november 2012 

 

Forslag til: 

Krav til del om forskerutdanning og forskning i kvalitetsrapport fra fakultetene 

 

Rapporten skal fokusere på måloppnåelse og tiltak. Det er ikke lagt opp til en omfattende dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I 

kvalitetsrapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger av resultat i forhold til mål, samt forslag til tiltak. 

 

Det er ønskelig at rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 

 

Fakultet for … 
 

FORSKERUTDANNING  

Egne program 

Kapittelet bør omfatte følgende 

punkter: 

 

 Vurdering av antall ph.d.-

kandidater i forhold til strategi og 

måltall 

 

 Vurdering av tilgang på 

kvalifiserte søkere 

 

 Oversikt over framdrift og ev. 

avvik i forhold til normert studietid 

 

 Antall underkjente ph.d.-

kandidater 

 

 Oversikt over samarbeid med 

andre institusjoner om ph.d.-

utdanningen.  

Gi en komplett oversikt over 

nasjonale og internasjonale 

forskerskoler der fakultetet er 
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medlem, samt gi en oversikt over 

cotutelle-avtaler 

 Vurdering av det sentrale 

støtteapparatet, herunder 

opptaksprosessen 

 

 Oppsummering av og kommentar 

til doktorgradskandidaters og 

veilederes evalueringer. Gi også 

oversikt over andel 

framdriftsrapporter fra ph.d.-

kandidater og fra veiledere. 

 

 Gjennomførte 

programevalueringer av 

forskerutdanningsprogrammet og 

planlagte/iverksatte tiltak 

(eventuelle andre eksterne eller 

interne evalueringer der ph.d.-

utdanningen inngår) 

 

 Integrering av ph.d.-kandidater i 

etablert fagmiljø 

 

  

Stipendiater og ansatte som er tatt 

opp på ph.d.-program ved andre 

institusjoner 

Kapittelet bør omfatte følgende: 

 

 Vurdering av framdrift og 

eventuelle avvik i forhold til 

normert studietid 

 

  

Tiltak forskerutdanning  

 Forslag til tiltak som kan bedre 

kvalitet og gjennomstrømning for 

forskerutdanningene 
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o tiltak som fakultetet 

selv har kontroll over 

o tiltak som fakultetet 

mener universitetet 

sentralt bør 

gjennomføre 

  

FORSKNING  

 Universitetets og fakultetets 

strategier for forskning – vurdering 

av oppnådde resultat 

 

 Mål for vitenskapelig publisering – 

publiseringspoeng - status og 

viktigste tiltak 

 

 Omfang av kunstnerisk 

utviklingsarbeid (Gjelder fakultet 

for kunstfag) 

 

 Mål for ekstern finansiering - 

totalt, fra EU og fra Norges 

forskningsråd – status og viktigste 

tiltak 

 

 Toppsatsingsområder som styret 

har vedtatt, som kan inneholde 

følgende punkter: 

o Miljøets vitenskapelige 

resultater så langt og visjoner 

for utvikling 

o Størrelse og robusthet av 

fagmiljøet, planer for 

rekruttering 

o Internasjonale 

samarbeidsrelasjoner og planer 

for utvikling av disse 
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o Oversikt over sendte og 

innvilgede søknader for ekstern 

finansiering, ev. planer for 

videre søknader 

o Oversikt over samarbeid med 

arbeids- og samfunnsliv og 

planer for videre utvikling 

o Bruk av midler, inkludert all 

egeninnsats fra fakultetene 

(stillinger, infrastruktur osv.) 

(NB! Kulepunktene over gjelder kun 

toppsatsingsområder) 

 Organisering i forskergrupper – 

status og tiltak 

 

 Har det vært konkrete saker som 

har reist forskningsetiske 

problemer? 

 

 Hva er tilbudet om forskningsetikk 

for ph.d.-studentene? 

 

  

SAMFUNNSUTVIKLING  

 Mål for formidling  

 Viktigste aktiviteter hvor fakultetet 

samarbeider med samfunns- og 

arbeidsliv (næringsliv, kulturliv og 

offentlig sektor) (max ½ side) 

 

 Aktivitet for kommersialisering av 

forskingsresultat - forretningsideer 

og bedriftsetableringer 

 

  

KOMPETANSE OG 

INFRASTRUKTUR 

 

 Kompetanseutvikling og  
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rekruttering av vitenskapelig 

personell med fokus på utvikling 

av andel førstestillinger og andel 

kvinner i professorstillinger. F.eks. 

hvilke utlysinger og nytilsettinger 

som har vært det siste året 

 Infrastruktur for forskning og 

utvikling 

 

 Samarbeidet med 

forskingssekretariatet og andre 

sentrale organ 

 

 Andre rammevilkår som har stor 

betydning for forskningsaktiviteten 

 

  

TILTAK  

 Forslag til tiltak som kan styrke 

forsknings- og utviklingsaktiviteten 

(sett i forhold til UiAs strategi) 

o tiltak som fakultetet selv 

har kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

 

 En vurdering av kritiske 

suksessfaktorer for forskning og 

forskerutdanning ved fakultetet 

(risikovurdering) 
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Krav til del om forskerutdanning og forskning i kvalitetsrapport fra fakultetene 

(Sist behandlet i det sentrale forskningsutvalget 30. november 2011, SFU-sak 38/11.) 

 

Rapporten skal fokusere på måloppnåelse og tiltak. Det er ikke lagt opp til en omfattende dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I 

kvalitetsrapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger av resultat i forhold til mål, samt forslag til tiltak. 

 

Det er ønskelig at rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 

 

Fakultet for … 
 

Forskerutdanning – egne program 

Kapittelet bør omfatte følgende punkter: 

 

 Vurdering av antall ph.d.-kandidater i 

forhold til strategi og måltall 

 

 Vurdering av tilgang på kvalifiserte 

søkere 

 

 Oversikt over framdrift og ev. avvik i 

forhold til normert studietid 

 

 Oppsummering av og kommentar til 

doktorgradskandidaters og veilederes 

evalueringer 

 

 Oversikt over samarbeid med andre 

institusjoner om ph.d.-utdanningen.  

Gi en komplett oversikt over 

forskerskoler og cotutelle-avtaler 

 

 Vurdering av det sentrale støtteapparatet, 

herunder opptaksprosessen 

 

 Gjennomførte programevalueringer av 

forskerutdanningsprogrammet og 

planlagte/iverksatte tiltak 

 

 Eventuelle andre eksterne eller interne 

evalueringer der ph.d.-utdanningen 

inngår 
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 Forslag til tiltak som kan bedre kvalitet 

og gjennomstrømning for 

forskerutdanningene 

o tiltak som fakultetet selv har 

kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

 

  

Forskerutdanning – stipendiater og 

ansatte som er tatt opp på ph.d.-program 

ved andre institusjoner 

Kapittelet bør omfatte følgende punkt: 

 

 Oversikt over ph.d.-kandidater med 

informasjon om hvor de skal ta ph.d.-

graden og hvem som er faglig ansvarlig 

ved eget fakultet 

 

 Oversikt over framdrift og ev. avvik i 

forhold til normert studietid 

 

 Vurdering av samarbeidet med 

institusjonen der kandidaten er tatt opp 

 

  

Forskning og utvikling  

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

omfatte vurdering av oppnådde resultat i 

forhold til: 

 

 Universitetets og fakultetets strategier for 

forskning 

 

 Toppsatsingsområder som styret har 

vedtatt, som kan inneholde følgende 

punkter: 

o Miljøets vitenskapelige resultater så 

langt og visjoner for utvikling 
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o Størrelse og robusthet av fagmiljøet, 

planer for rekruttering 

o Internasjonale samarbeidsrelasjoner 

og planer for utvikling av disse 

o Studieportefølje på master- og ph.d-

nivå og planer for videre utvikling 

o Oversikt over sendte og innvilgede 

søknader for ekstern finansiering, ev. 

planer for videre søknader 

o Oversikt over samarbeid med arbeids- 

og samfunnsliv og planer for videre 

utvikling 

o Bruk av midler, inkludert all 

egeninnsats fra fakultetene (stillinger, 

infrastruktur osv.) 

(NB! Kulepunktene over gjelder kun 

toppsatsingsområder) 

 Mål for vitenskapelig publisering – 

publiseringspoeng  

 

 Mål for ekstern finansiering - totalt, fra 

EU og fra Norges forskningsråd 

 

 Mål for formidling  

 Aktivitet for kommersialisering av 

forskingsresultat - forretningsideer og 

bedriftsetableringer 

 

 Forskningsfremmende tiltak som er satt i 

verk tidligere 

 

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

videre inneholde en kort oversikt over: 

 

 Sentrale forskningsnettverk, nasjonale og 

internasjonale 

 

 Viktigste aktiviteter hvor fakultetet 

samarbeider med regionen (næringsliv, 
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kulturliv og offentlig sektor) 

 antall utenlandske forskere som gjestet 

institusjonen i løpet av rapporteringsåret i 

minimum 4 uker 

 

 antall UiA-forskere med 

forskningsopphold i utlandet på 

minimum 4 uker 

 

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

også inneholde 

 

 Forslag til tiltak som kan styrke 

forsknings- og utviklingsaktiviteten 

o tiltak som fakultetet selv har 

kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

 

  

Kompetanse og infrastruktur 

Kapittelet bør inneholde vurderinger av 

 

 Kompetanseutvikling og rekruttering av 

vitenskapelig personell, f.eks. hvilke 

utlysinger og nytilsettinger som har vært 

det siste året 

 

 Infrastruktur for forskning og utvikling  

 Har det vært konkrete saker som har reist 

forskningsetiske problemer? 

 

 Hva er tilbudet om forskningsetikk for 

ph.d.-studentene? 

 

 Samarbeidet med forskingssekretariatet 

og andre sentrale organ 

 

 Andre rammevilkår som har stor 

betydning for forskningsaktiviteten 

 

 En vurdering av kritiske suksessfaktorer  
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for forskning og forskerutdanning ved 

fakultetet (risikovurdering) 
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Styringsparametere for Universitet i Agder 

Sektormål 1: 

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med 

samfunnets behov. 

Strategisk mål UiA: UiA skal ha attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer 

Styringsparametere for utdanning: 

 Antall primærsøkere pr studieplass (SO og LOK) 

 Antall studenter pr  vitenskapelig ansatt 

 Antall registrerte studenter pr. 01.10 

 Andel utvekslingsstudenter og utenlandske studenter i prosent av heltids gradsstudenter 

 Nye 60 Studiepoengs enheter 

 Gjennomføring på normert tid (KD) 

 Antall nye ph.d. avtaler 

 Totalt antall uteksaminerte ph.d. kandidater 

 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere(KD) 

 

Kvalitative styringsparametere: 

 Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogram (KD) 

 Midler som avsettes til kvalitetsforbedrende tiltak og bruken av disse 

 Integrering av ph.d.-studentene i etablert fagmiljø 

 

Sektormål 2: 

Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig 

utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 

Strategisk mål UiA: UiA skal ha anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene 

 

Styringsparametere for forskning: 

 Antall publikasjonspoeng (nivå 1 og 2) 

 Publikasjonspoeng/fagårsverk/ ogførstestillingsårsverk 

 Tildelinger pr fagårsverk fra EU og NFR 

 

Kvalitative styringsparamtere: 

 Omfang av kunstnerisk utviklingsarbeid 

 Organisering i forskningsgrupper 

 Styrets faglige satsningsområder 

 Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart. (KD) 

 Samspill mellom forskning og utdanning (KD) 
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Sektormål 3: 

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, 

internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. 

Strategisk mål UiA: UiA skal i samarbeid med samfunn og arbeidsliv være en aktiv 

samfunnsaktør. 

Styringsparameter for Samfunnsutvikling: 

 SP-produksjon på EVU-studier 

Kvalitativ styringsparameter: 

 Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, herunder desentralisert undervisning og 

fjernundervisning. 

Sektormål 4: 

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og 

ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. 

Styringsparametere for forvaltning av virksomheten: 

 Inntekter fra BOA (KD) 

 Andel førstestillinger 

 Andel kvinner i dosent og professorstillinger (KD) 

 Andel midlertidig ansatte (KD) 

 

Kvalitativ styringsparameter: 

 Robuste fagmiljø (KD) 

 Langsiktig økonomisk planlegging (KD) 

 

Side 29



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/2812 

Saksbeh: Søren Kragholm 

Dato: 22.11.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

49/12 Det sentrale forskningsutvalget 29.11.2012 

 

Reviderte retningslinjer for PES-støtte på UiA (støtte til EU-

prosjektutvikling) 
 

UiA har siden 2009 mottatt en årlig rammebevilgning fra Norges Forskningsråd til 

Prosjektetableringsstøtte (PES) for EU-prosjektutvikling. Midlene administreres av 

forskningssekretariatet ved Søren Kragholm og har de siste årene ligget på 500.000 NOK i 

NFR-støtte. Fordelen ved å ha en rammebevilgning er at forskerne kan søke lokalt om støtte i 

stedet for å skulle søke NFR for hvert enkelt prosjekt. Dette begrenser forskernes tidsbruk på 

administrative prosesser. Ordningen er populær og midlene er de siste årene blitt brukt opp.  

 

Da ordningen ble introdusert laget forskningssekretariatet interne retningslinjer som lå veldig 

tett opp av NFRs egne. Det ble utarbeidet skjema som skulle undertegnes ved instituttleder med 

utfyllende informasjon om prosjektet samt et PES-veiledningsskjema om selve prosjektet. Det 

som kan konstateres per dags dato er at skjemaene ikke brukes og de fleste som ønsker PES tar 

direkte kontakt med forskningssekretariatet og man blir i dialog enige om et støttebeløp.  

 

Det er ønskelig å endre retningslinjene så det holder å ta kontakt med forskningssekretariatet via 

e-post med kopi til instituttleder/dekan og økonomikonsulent. Det er viktig at det framgår i e-

posten hvilket arbeidsprogram og utlysning det siktes å søke på og hvilken rolle UiAs 

prosjektleder har i prosjektet (koordinator, partner eller subcontractor). Forskningssekretariatet 

sender per i dag ut jevnlige oppdateringer på bruken av PES til forskerne og 

økonomikonsulentene som i fellesskap lager den nødvendige dokumentasjonen som 

forskningssekretariatet skal rapportere videre til NFR.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Søknad til lokal PES-støtte søkes per e-post med kopi til instituttleder etter kontakt med 

forskningssekretariatet. Det er viktig at det framgår i e-posten hvilket arbeidsprogram og 

utlysning det siktes å søke på og hvilken rolle UiAs prosjektleder har i prosjektet. 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/27 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 07.11.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

50/12 Det sentrale forskningsutvalget 29.11.2012 

 

Møtedatoer for vårsemesteret og høstsemesteret 2013 
 

Møter i Det sentrale forskningsutvalget bør samordnes med møter i universitetsstyret slik at det 

blir praktisk gjennomførbart å sende eventuelle saker videre. 

 

Møtedatoer for universitetsstyret blir slik i 2013: 

 

tirsdag 26. februar 

onsdag 10. april 

mandag 13. mai 

torsdag 13. juni 

onsdag 11. september 

onsdag 16. oktober 

onsdag 20. november 

onsdag 11. desember 

 

Det foreslås følgende datoer for Det sentrale forskningsutvalget: 

 

torsdag 7. februar 

tirsdag 12. mars 

torsdag 2. mai 

onsdag 5. juni (heldagsseminar) 

torsdag 29. august (tentativt – kan avlyses 

dersom det er få saker) 

torsdag 26. september 

torsdag 31. oktober 

tirsdag 26. november 

 

Siden Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) nå legges ned, er det sannsynlig at det vil bli 

flere saker på møtene i SFU. Det legges derfor opp til at møtetiden utvides noe og at ordinær 

møtetid settes fra kl 1230 til kl 1530. 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vår- og høstsemesteret 2013: 

 

torsdag 7. februar 

tirsdag 12. mars 

torsdag 2. mai 

onsdag 5. juni (heldagsseminar) 

torsdag 29. august (tentativt – kan avlyses 

dersom det er få saker) 

torsdag 26. september 

torsdag 31. oktober 

tirsdag 26. november 

 

Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 
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