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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/22 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 05.02.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

3/14 Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Resultater fra FRIPRO-utlysing og fellesløft 

  

2. Kunnskapsministerens syvpunktsplan 

  

3.  Fakultetsrapport – del 2 Forskerutdanning og forskning – endret mal 

  

4. Forskningsopphold på Xristos forskningssenter 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

Simone Heinz 
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 Fra: Simone Heinz 

 

Til: Det sentrale forskningsutvalget 

 

 

 

  

Dato:  5. februar 2014 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Orienteringssak: Resultater fra FRIPRO-utlysning og fellesløft 
 

Til Forskningsrådets utlysning om frie prosjektmidler (FRIPRO) har UiA sendt 19 søknader. 

11 av disse ble sendt i kategori «Unge forskertalenter» og var dermed kvalifisert til fellesløft. 

I fellesløft kan søknader, som ikke når opp i den sterke konkurransen gjennom vanlig 

tildeling, men som har fått karakter 6 eller 7, bli finansiert gjennom et spleiselag fra 

Forskningsrådet og universitetet. 

 

I tildelingen fikk UiA tilslag til to prosjekter, begge under komiteen FRIHUMSAM: 

Forskerprosjekt: Cultural Conflict 2.0: The Dynamics of Religion, Media and Locality in 

North European Cities ved Institutt for religion, filosofi og historie 

Konferanse: Hosting the 7th Annual Conference of the Europe-Mediterranean Research 

Business Institute (EMRBI) at the University of Agder ved Institutt for økonomi 

Dette er gledelig! 

 

Av de søknader som ble sendt innen kategori «Unge forskertalenter» var ingen kvalifisert for 

tildeling gjennom fellesløft, dvs. ingen oppnådde karakter 6 eller 7. Av de 11 søknader som 

ble sendt inn, fikk en karakter 3, ni karakter 4 og en karakter 5. 

 

Hvordan kan vi jobbe videre med å kvalitetsutvikle og kvalitetssikre søknader, slik at vi får 

flere søknader som når opp? I Plan 2014 har vi satt oss som mål å utvikle og implementere 

rutiner for kvalitetsutvikling og –sikring ved alle fakultetene. Hvilken hjelp ønsker 

fakultetene seg fra forskningssekretariatet og hvordan kan Det sentrale forskningsutvalget 

bidra? Vi kommer tilbake til dette i utvalget og innspill tas gjerne i mot! 
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 Fra: Simone Heinz 

 

Til: Det sentrale forskningsutvalget 

 

 

 

Dato: 5. februar 2014 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Orienteringssak: Kunnskapsministerens syvpunktsplan: 

 

På kontaktkonferansen 14. januar la regjeringen frem syv punkter som vil være førende for 

hva regjeringen skal gjøre innen forskning og høyere utdanning de neste fire årene. Målet er 

høyere kvalitet. 

 

1. Regjeringen skal oppnevne en ekspertgruppe som skal gjennomgå hele 

finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Gruppen settes ned i løpet av våren. 

Deres viktigste oppdrag vil være å se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i 

forskning og høyere utdanning. 

  

2. Regjeringen har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere 

utdanning. Målet med prosessen er å sikre høy kvalitet i alle studietilbudene i universitets- og 

høyskolesektoren. Det tas sikte på at stortingsmeldingen legges fram våren 2015. 

  

3. Regjeringen legger frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten. 

Denne vil styrke forutsetningene for å gjøre de langsiktige og strategiske prioriteringene som 

er viktige for å oppnå høy kvalitet. 

  

4. Norge skal utvikle flere verdensledende forskningsmiljø. I dialog med universitets- og 

høyskolesektoren vil regjeringen finne og satse på aktuelle miljøer og institusjoner som kan 

bidra til gjennombruddsforskning i verdensklasse. 

  

5. Regjeringen vil sørge for at Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont 2020. I 

løpet av våren lanseres strategien for norsk deltakelse. En vellykket strategi må ta 

utgangspunkt i hvordan vi motiverer hver enkelt forsker til å søke. 

  

6. Regjeringen skal se på hvordan vitenskapelig ansatte i varetas. Det inkluderer rekruttering, 

stillingsstruktur og karriereutvikling. 

  

7. Regjeringen vil legge trykk på lærerutdanning. Gode lærere er grunnmuren i 

kunnskapssamfunnet. De er forutsetningen for hvor godt vi lykkes i universitets- og 

høyskolesektoren så vel som hele resten av samfunnet. 
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Fakultetsrapport 
Del 2 Forskerutdanning og forskning 
Fastsatt av viserektor for forskning på fullmakt fra Det sentrale forskningsutvalget.  
Sist endret 23.01.14 

 
Fakultetene utarbeider årlig fakultetsrapport. Del 2 skal omhandle forskerutdanning og forskning. Det er ikke lagt opp til en omfattende 
dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I rapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger i forhold til mål.  
Data for styringsparametere og andre grunnlagsdata vil bli formidlet til fakultetene. 
 
Rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 
 
Frist: 20. april 2014. 
 

Rapportering for kalenderåret 2013 
Fakultet for … 
 

FORSKERUTDANNING  
 

Styringsparametere (kvantitative) 
Sektormål 2 

Mål 2013 
(Fra og med 2013 fastsettes måltall i 
virksomhetsplanen.) 

Resultat 2013 Vurdering av resultat 
(Det benyttes fargekoder: grønn for 
godt resultat, gul for middels resultat, 
rød for dårlig resultat) 

 Antall nye ph.d.-avtaler 
 

   

 Totalt antall uteksaminerte ph.d.-
kandidater 

   

 Andel uteksaminerte kandidater 
tatt opp seks år tidligere 

   

 

Egne program  
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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 

 

 Integrering av ph.d.-kandidater i 
etablert fagmiljø 

 

 Oversikt over samarbeid med 
andre institusjoner om ph.d.-
utdanningen.  
Gi en komplett oversikt over 
nasjonale og internasjonale 
forskerskoler der fakultetet er 
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.-
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kandidater og fra veiledere. 

 Gjennomførte 
programevalueringer av 
forskerutdanningsprogrammet og 
planlagte/iverksatte tiltak 
(eventuelle andre eksterne eller 
interne evalueringer der ph.d.-
utdanningen inngår) 

 

  

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 

 

  
 

 

 

FORSKNING  
 

Styringsparametere (kvantitative) 
Sektormål 2 

Mål 2013 
(Fra og med 2013 fastsettes måltall i 
virksomhetsplanen.) 

Resultat 2013 Vurdering av resultat 
(Det benyttes fargekoder: grønn for 
godt resultat, gul for middels resultat, 
rød for dårlig resultat) 

 Mål for vitenskapelig publisering – 
publikasjonspoeng (ev. 
publikasjonspoeng pr. fagårsverk) 

   

 Kommentar og eventuell  
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tilleggsinformasjon 

 Tildelinger pr. fagårsverk fra EU og 
NFR 

   

 Kommentar og eventuell 
tilleggsinformasjon, inkl. bruk av 
midler til økt eksternfinansiering (jf. 
S-sak 33/12) 

 

 

 Universitetets og fakultetets 
strategier for forskning – 
vurdering av oppnådde resultat 

 

 Tiltak for å øke omfang og kvalitet 
i søknader til EU og NFR (Jf. S-sak 
33/12 – 4 mill kr). Kort om utførte 
tiltak. 

 

 Omfang av kunstnerisk 
utviklingsarbeid (Gjelder Fakultet 
for kunstfag) 

 

 Satsingsområder som styret har 
vedtatt (Fornybar energi, 
MULTIKUL, eHelse, CIEM og 
Profesjonsforskning). Kort rapport 
som kan inneholde følgende 
punkter: 
o Miljøets vitenskapelige 

resultater så langt og visjoner 
for utvikling 

o Størrelse og robusthet av 
fagmiljøet, planer for 
rekruttering 
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o Internasjonale 
samarbeidsrelasjoner og 
planer for utvikling av disse 

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 – 
hvilke (navn på gruppen) og antall 
medlemmer 

 

 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 
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sektor) (max ½ side) 

 Aktivitet for kommersialisering av 
forskingsresultat - forretningsideer 
og bedriftsetableringer 

 

  

KOMPETANSE OG INFRASTRUKTUR  

 Kompetanseutvikling og 
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 

 

 Kvalifiseringsstipend for kvinner. 
Kort redegjørelse for status. 

 

 Infrastruktur for forskning og 
utvikling 

 

 Samarbeidet med 
forskingssekretariatet og andre 
sentrale organ 

 

 Andre rammevilkår som har stor 
betydning for 
forskningsaktiviteten 
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 Fra: Forskningssekretariatet 

 

Til: Det sentrale forskningsutvalget 

 

 

 

 

  

Dato: 5. februar 2014 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Forskningsopphold på Xristos forskningssenter 
 
UiAs forskere har nå mulighet for å låne gratis leilighet på Xristos forskningssenter, Lesbos.  
UiA disponerer 12 andeler (12 x 2 uker fra april til oktober) som primært skal brukes til 
forskningsopphold for aktive forskere.  
 
Sekundært åpnes det for utviklingsprosjekter (for eksempel slik at administrative medarbeidere 
kan bruke andel når de holder på med utredninger som krever konsentrert arbeid) eller en kobling 
mot Metochi (for eksempel for foredragsholdere eller andre som er knyttet til aktiviteten der). 
 
Universitetsdirektøren har spesielt godkjent Xristos som sted for egeninitiert  
studieopphold, der de direkte merkostnadene ved opphold kan forsvares ut fra 
økonomireglementet. Budsjettsatsen per døgn på Xristos er normert til maksimalt kr. 500,-. 
Utgiftene må dokumenteres med bilag/kvitteringer som refunderes via reiseregning i etterkant av 
oppholdet. I tillegg dekkes billettutgiftene for reise tur/retur UiA-Xristos. Utgiftene kan for 
eksempel dekkes med reisemidler på fakultetet eller KFU-konto. 
 
Informasjon om Xristos forskningsenter og praktiske opplysninger finnes her: 
http://xinergie.org/xristos/?expand=&show=main 
 
Interesserte bes henvende seg til wenche.flaten@uia.no Andelene vil bli fordelt fortløpende. En 
oppdatert oversikt over ledige andeler finnes på Innaskjærs. 
 
Ledige andeler i 2014 (pr. 5. februar) 
(byttedag er lørdag i uka før) 
Uke: 
18-19 Ledig 
20-21 Ledig 
22-23 Opptatt 
24-25 Ledig 
26-27 Opptatt 
28-29 Ledig 
30-31 Ledig 
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32-33 Ledig 
34-35 Ledig 
36-37 Ledig 
38       Ledig 
39       Opptatt 
40-41 Ledig 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/333 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 05.02.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

4/14 Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 

 

Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 
 

Til intern budsjettfordeling for 2014 spilte forskningssekretariatet inn ønske om følgende 

midler: 

 

Tiltak for økt forskningsaktivitet kr 2 100 000 

Midlene fordeles i samråd med forskningsutvalget på støtteordningene konferansestøtte (støtte 

til organisering av konferanser), gjestestipend (støtte til reise og opphold til gjesteforskere), 

tiltak innen ph.d.-utdanning (tilskudd til stipendiatorganisasjonen og kurs for phd-veiledere, 

kurs for stipendiater), prosjektutviklingsstøtte (støtte til utvikling av søknader for ekstern 

finansiering) og andre aktiviteter for å øke ekstern finansiering (søknadsskrivekurs, kurs i 

budsjettering). Det ønskes å stimulere forskningsgrupper til langsiktig planlegging for å søke 

store prosjekter, slik at gruppene kan identifisere mulige finansieringskilder tidlig og påvirke 

programmer og utlysninger. Derfor ønskes det å utvide prosjektutviklingsstøtte med en økt 

ramme på kr 600 000. 

 

Forskningssekretariatet fikk ikke gjennomslag for økningen på kr 600 000 og størrelsen på 

tildelingen ble den samme som i 2013. Av styrets vedtak følger (fra “hvit bok”): 

Under betegnelsen økt forskningsaktivitet foreslås avsatt 1,6 mill kr til tiltak som 

prioriteres i samråd med Det sentrale forskningsutvalget. Aktuelle tiltak er 

gjestestipendordning, økt ekstern finansiering, vitenskapelige seminarer etter søknad og 

tiltak i forhold til handlingsplan for forskerutdanning. 

Samtidig fikk forskningssekretariatet overført kr 600 000 til 2014-budsjettet, som er resterende 

etter avvikling av en tidligere ordning, øremerket til tiltak for økt forskningsaktivitet. 

 

Det sentrale forskningsutvalget inviteres herved til å fordele de 1,6 mill kronene og kr 600 000 i 

overførte midler på de ulike tiltakene. 

 

Det er alltid mange gode søknader om konferanse-/seminarstøtte og det har vært knappe midler 

å dele ut. I 2013 ble beløpet økt til kr 500 000 (mot 400 000 i 2012). Forskningsdirektøren 

foreslår å avsette kr 500 000 til dette formålet også i 2014. (Kr 200 000 av midlene er allerede 

fordelt i SFU-sak 51/13.) 

 

Det foreslås å avsette samme beløp til gjestestipendordningen som i fjor – kr 400.000. 

 

Side�15



Til stimulering for økt ekstern finansiering var det i 2013 avsatt kr 500 000. Midlene brukes til 

prosjektutviklingsstøtte og til å organisere søknadsskrivekurs og informasjonsmøter (NFR, EU). 

Etterspørsel etter prosjektutviklingsstøtte fra fagmiljøene stiger med økende søknadsaktivitet og 

det foreslås å avsette kr 600 000 til dette formålet. I Plan 2014 har Styret vedtatt at vi skal bruke 

utvidet prosjektutviklingsstøtte i 2014 for å støtte forskningsgrupper som skal søke om store 

søknader til NFR/Horisont 2020. Det foreslås å avsette kr 500 000 til dette formålet. Disse 

midlene vil være forbeholdt vedtatte forskningsgrupper for langsiktig arbeid med 

prosjektutvikling. Dette må sees som et engangstiltak som er mulig på grunn av overførte 

midler. 

 

I fjor ble det avsatt kr 100.000 til tiltak innen forskerutdanning, inkludert kostnader til 

stipendiatorganisasjonen. I 2014 skal det avsluttes et påbegynt kurs for ph.d.-veiledere i 

samarbeid med UiS og UiN, samtidig som det skal startes opp ett nytt kurs. Samtidig har Styret i 

Plan 2014 vedtatt at det skal tilbys kurs i generiske kunnskaper for stipendiatene. Det foreslås at 

det avsettes kr 150 000 i 2014 til tiltak innen forskerutdanning.  

 

I strategisk plan er det også vedtatt at det skal holdes et inspirasjonsseminar om hvordan man 

bygger opp en forskningsgruppe. Det foreslås å avsette de resterende midler – kr 50 000 - til 

dette tiltaket.  

 

Mot slutten av året bør det gjøres en vurdering av påløpte kostnader i de ulike tiltakene for å se 

om budsjettmidler bør flyttes fra et tiltak til et annet. Det foreslås at viserektor får fullmakt til å 

gjøre eventuelle endringer. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr og kr 600 000 i overførte midler til tiltak 

for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 600.000 

 Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper  kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)    kr 150.000 

 Inspirasjonsseminar: Hvordan bygger opp en  

forskningsgruppe     kr   50.000 

2. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 

 

 

Simone Heinz 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2765 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 05.02.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

5/14 Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 

 

Gjennomgang av kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer ved 

UiA 
 

Kriteriene for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA ble sist endret i SFU-møte 7. 

september 2011 – SFU-sak 30/11. Gjeldende kriterier følger vedlagt. 

 

Da SFU fordelte støtten til 1. halvår 2014 i november ble det bestemt at kriteriene tas opp som 

egen sak før neste tildeling. Neste søknadsfrist er 1. mai og saken vil bli behandlet i SFU 11. 

juni. 

 

I diskusjonen i møtet i november ble det nevnt at dersom tverrfaglighet blir brukt som et 

argument for tildeling, så bør et punkt om det tas inn i kriteriene. Forskningsdirektøren mener at 

en sentral ordning som dette gir god mulighet for å kunne støtte arrangementer på tvers av 

fagmiljøer og fakulteter og foreslår derfor at å ta inn et punkt om at tverrfaglighet prioriteres. 

 

Muligheten for å nedlegge konferansestøtte som en sentral ordning ble også nevnt og tanken var 

da at man heller kunne gi fakultetene øremerkede midler til formålet.  Andre argumenterte 

derimot for å videreføre ordningen med tydelige kriterier. Inntrykket etter diskusjonen var at de 

fleste ønsker at den sentrale konferansestøtten skal fortsette og forskningsdirektøren foreslår 

derfor ikke å legge ned ordningen nå. 

 

I UiAs mål for 2014 sies det at forskningsgrupper skal være den vanlige organiseringen for 

forskning og det er et ønske om å bruke UiAs støtteordninger for å støtte opp om oppbygging av 

forskningsgrupper. Det foreslås derfor å ta inn et punkt i kriteriene som går ut på å prioritere 

søknader fra forskningsgrupper. 

 

Det foreslås også å ta inn i kriteriene at en eventuell egenandel fra fakultetene skal vises. 

 

Inntil nå har det ikke vært brukt søknadsskjema/-mal i denne ordningen. For å lette arbeidet med 

å skrive søknader og for å kunne saksbehandle søknadene med samme utgangspunkt forslås det 

at en søknadsmal skal brukes. Forslag til mal følger vedlagt. 
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Forslag til vedtak: 

Viserektor får fullmakt til å endre kriteriene for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA 

i henhold til vedlagte forslag og med de endringer som kom fram i møtet. 

 

 

Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Gjeldende kriterier 

2 Forslag til endrede kriterier 

3 Forslag til søknadsmal 
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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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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.Cirka Hhalvparten 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. Tverrfaglighet vil bli prioritert. I tilfeller der flere fakulteter søker om støtte til samme 

arrangement må søknaden sendes og prioriteres fra begge/alle fakulteter. 

1.3. Søknader fra forskningsgrupper vil bli prioritert. 

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

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

kr. 40.000 per konferanse/seminar. Dersom fakultetet går inn med egenandel skal dette vises i 

søknaden. 

3.6. Søknaden skrives ut fra gjeldende søknadsmal. 

4.7. 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  

Merknad [WF1]: Endres med riktig 
møtedato/saksnummer 

Merknad [WF2]: Erstattes av 
søknadsmal 

Merknad [WF3]: Erstattes av 
søknadsmal 
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Mal for søknader om støtte til konferanser og seminarer (maks 2 sider + budsjett) 
(sist revidert av Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 – SFU-sak x/14) 

Fakultet: 

 

Navn på forskningsgruppe (dersom søknaden sendes fra en forskningsgruppe): 

 

Navn på konferanse/seminar: 

 

Tidspunkt:  

 

Bakgrunn for arrangementet:  

 

Samarbeidspartnere (andre fakulteter eller institusjoner):  

 

Faglig innhold: 

Formål og hvordan konferansen/seminaret kan bidra til profilering av universitetet internasjonalt 
(eventuelt nasjonalt/regionalt): 

Program: 

Inviterte foredragsholdere: 

Annet: 

 

Målgruppe/stipulert antall deltakere:  

 

Søknadsbeløp:  

 

Egenandel fra fakultet:  

 

Budsjett: (Skrives inn her eller legges ved) 

(Budsjettet settes opp i balanse, så detaljert som mulig. Stikkord: Reise-/oppholdsutgifter, transportutgifter, 
lokaler, bevertning, administrative støttefunksjoner, trykking av rapport, inntekter, deltakeravgifter) 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/522 

Saksbeh: Øyvind Nystøl 

Dato: 06.02.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

6/14 Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 

 

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren 
 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har tatt initiativ til å evaluere den norske 

publiseringsindikatoren og fikk i januar 2013 tilsagn om støtte til gjennomføring fra 

Kunnskapsdepartementet.. Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) ble tildelt oppdraget. 

Evalueringen ble gjennomført i løpet av høsten 2013, og sluttrapport ble presentert i januar 

2014. I forbindelse med evalueringen ble det nedsatt en bredt sammensatt referansegruppe 

bestående av representanter fra UH-sektoren, instituttsektoren og helsesektoren, der Viserektor 

for forskning, nyskapning og innovasjon ved UiA har vært medlem.  

 

Vedlagt finnes det en oppsummering av rapporten.  

 

Hele rapporten finnes på: 

http://www.uhr.no/documents/Evaluering_af_den_norske_publiceringsindikator.pdf 

 

 

Spørsmål til diskusjon i SFU: 

- Hvordan kjenner SFU seg igjen/evt ikke igjen i evalueringen? 

- Hvilke problemstillinger fra evalueringen bør vi jobbe videre med på UiA? 

- Hva bør særskilt følges opp? 

 

 

Forslag til vedtak: 
Utformes i lys av diskusjonen i SFU. 

 

 

 

 

Simone Heinz 
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Evaluering av den norske publiseringsindikatoren - Oppsummering 
Innledning 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har tatt initiativ til å evaluere den norske publiseringsindikatoren 

og fikk i januar 2013 tilsagn om støtte til gjennomføring fra Kunnskapsdepartementet.  

Oppdraget ble lyst ut den 18. april 2013. Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) ble tildelt 

oppdraget. Evalueringen ble gjennomført i løpet av høsten 2013, og sluttrapport ble presentert i 

januar 2014. CFA er et tverrvitenskapelig senter ved Institut for Statskundskab ved Aarhus 

School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. CFAs forskningsprosjekter er 

konsentrert om forsknings-, innovasjons- og universitetspolitikk og bidrar til både den teoretiske 

og empiriske forskningen innen fagfeltet.  

Mandat 

Hovedhensikten med evalueringen er å undersøke om formålet med publiseringsindikatoren 

er innfridd: Har indikatoren stimulert til mer forskning, og forskning av høyere kvalitet? 

I evalueringen inngår å vurdere indikatorens innvirkning på publiseringsmønsteret og på 

forskningen. Videre inngår vurdering av egenskaper ved indikatoren – hvor vidt den er 

fagfelts nøytral og hvor vidt nivåinndelingen ivaretar kvalitetsdimensjonen. Den faglige og 

administrative organiseringen av indikatoren ønskes også belyst, samt tilsiktet og utilsiktet 

bruk av indikatoren til andre formål enn budsjettfordeling mellom institusjoner. Evalueringen 

skal ha et fremad skuende perspektiv med hensyn på hvordan publiseringsindikatoren kan 

utvikles videre.  

 

Følgende spørsmål ønskes besvart i evalueringen: 

 

1. Virkninger av indikatoren 

Analysere og vurdere indikatorens innvirkning på publiseringsmønsteret, herunder: 
- omfanget av publiseringen 

- om kvalitetsintensjonen er ivaretatt 

- indikatorens forutsigbarhet og transparens 

- norsk som publiseringsspråk 

- lengde på artikler og monografier 

Analysere og vurdere indikatorens innvirkning på forskningen, herunder: 
- organisering av og oppmerksomhet mot forskning 

- risikovillighet i forskningen 

 

2. Egenskaper ved indikatoren 
- Analysere og vurdere om nivåinndelingen fungerer som en tilfredsstillende 

- kvalitetsindikator. 

- Analysere og vurdere om indikatoren er fagfeltnøytral. 

- Analysere og vurdere rapportering av bøker og bokkapitler etter 2010.  

- Analysere og vurdere likheter/forskjeller med andre lands publiseringsindikatorer. 

 

3. Organisering av indikatoren 
- Analysere og vurdere den faglige og administrative organiseringen tilknyttet 

- publiseringsindikatoren. 

 

4. Bruk av indikatoren 

Kartlegge og analysere bruken av publiseringsindikatoren i andre sammenhenger enn 

som 

fordelingsnøkkel av midler over statsbudsjettet, herunder: 
- Analysere og vurdere bruken av indikatoren på fakultets-, institutt-, gruppe- og 

- individnivå. 
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- Analysere og vurdere bruken av indikatoren ved rekruttering, kompetansevurdering og 

lønnsforhandlinger. 

 

Referansegruppe 

I forbindelse med evalueringen ble det nedsatt en bredt sammensatt referansegruppe bestående av 

representanter fra UH-sektoren, instituttsektoren og helsesektoren. I referansegruppen sitter også to 

nordiske representanter med spesialkompetanse innenfor bibliometrifeltet. Referansegruppens oppgave 

har vært å bistå oppdragsgiver (UHR) i utvelgelse av tilbud og endelig valg av leverandør. 

Referansegruppen har også hatt et oppfølgingsansvar gjennom møter med leverandør under tiden 

evalueringen pågår. Viserektor for forskning, nyskapning og innovasjon ved UiA har vært medlem av 

referansegruppen. 

 

Evalueringens delanalyser 

- Survey-undersøkelse blant forskere i UoH-sektoren 

o Stikkprøve: 9.989 forskere, besvarelser fra 3.127  

- Survey-undersøkelse blant rektorer, dekaner og instituttledere i UoH-sektoren 

o Svar fra 219 ledere 

- Bibliometriske analyser av virkningen av publiseringsindikatoren og dens egenskaper 

o CRIStin data (analyser på makro- og individ-nivå) 

o Web of Science data (publikations- og siteringsanalyser) 

- Case-/intervju-/dokument-studier av utvalgte UoH-institusjoner 

o 4 institusjoner med 4 valgte fakulteter og institutter 

- Internasjnale perspektiv på den norske publiseringsindikator basert på desk research 

 

Evalueringsrapportens struktur 

- Den norske publiseringsindikator i internasjnalt perspektiv 

- Virkninger av publiseringsindikatoren 

- Publiseringsindikatorens egenskaper 

- Bruken av indikatoren på institutionsnivå 

- Hovedkonklusjoner 

 

Det foreliggende notatet forsøker å oppsummere de viktigste funnene i evaluering. Det er nok 

også disse områdene som har skapt størst diskusjon rundt det norske tellekantsystemet. 
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Utvikling i publiseringsomfang 

 
 

Hva viser evalueringen med hensyn til utviklingen? 

- Stor økning i publikasjonsaktivitet over perioden 2004-2012, målt i publikasjonspoeng 

(82%), antal publikasjoner eller WoS-tidskriftsartikler (69%). 

- Samtidig er det vekst i ressurser i perioden (2004-2011): 

o 37% økning i FoU-utgifter til UoH sektoren (i faste priser) 

o 45% økning i vitenskapelige FoU-årsverk 

o Fordeling på publiseringsnivå er stabil i perioden – ca. 20% av poeng fra nivå 2 

publikasjoner 

- Omkring 80% av poeng fra universiteter og 20% fra høyskoler under hele perioden 

o Antallet av universiteter steget fra 4 til 8 i perioden 

o Samlet andel for (UiO, UiB, UiT og NTNU) er redusert fra 79% i 2004 til 68% i 

2012 

- Fordeling av poeng på hovedområder er stabil i perioden 

- Survey blant forskere : Større tendens til å publisere i nivå 2 kanaler (38% enige) 

 

Analyse på individnivå 

- Skyldes økning i publikasjonspoeng at: 

o det er flere forskere som publiserer? 

o det er større aktivitet blant publiserende forskere? 

o eller begge deler? 

- Tendensene er klare: 

o Stor økning i antallet av forskere med poeng givende publikasjoner 

o Mindre endringer i det gjennomsnittlige antall publikasjoner eller poeng pr. 

forsker 

 ‘Bottom-up’ proces, hvor langt flere forskere nå har poeng-givende 

publikasjoner 

- Det er ikke bare snakk om en økning i forskere med mindre publikasjonsaktivitet – også 

store økninger i antall forskere med mange publikasjoner 

 

Kvalitet og gjennomslagskraft 
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- Ingen direkte mål for kvalitet, men flere indikatorer kan gi en indikasjon av evt. 

endringer i kvalitet (feks gjennemslagskraft, publiseringskanaler) 

- I perioden 2004-2012, nesten ingen endring i: 

o Andel publiseringspoeng i nivå 2 kanaler 

o Andel top-siterte artikler (PPtop10%) 

o Feltnormaliseret siteringsscore (MNCS) 

o Mindre økning i feltnormaliseret tidskriftsindikator, MNJS (større publisering i 

tidskrifter med lidt højere gennemslagskravt) 

- Ingen indikasjon av at kvalitet på publikasjoner er blitt forringet i perioden 

- … men heller ikke noen indikasjon at det er forbedret 

 

 

Samarbeid, språk og lengde 

 

Samarbeid 

- Ingen indikasjoner på en negativ effekt av indikatoren på samarbeid 

o Økninger i andel tidskriftartikler med nasjonale samarbeid og med internasjonale 

samarbeid 

- Survey blant forskere: Kun mindre andel mener at indikatoren fører til færre forfattere 

(13%) eller mindre samarbeid (ca. 8%) 

 

Språk 

- Nedgang i andel av norsk-språklige publikasjoner, spesielt innenfor humaniora og 

samfunnsvitenskap 

- Antallet av publikasjoner både på norsk og internasjonale språk økte i perioden 

- Survey blant forskere - Større tendens til å publisere på internasjonale språk (34%) 

 

Publikasjonslengde 

- Finner ingen  tendens til kortere publikasjoner. 

 

 

Nivåinndeling av publikasjoner 

- Mange forskere (og ledere) ønsker 3 nivåer  

- Mange ønsker flere enn 3 nivåer 

 

- Grunnene ser ikke ut til at være de samme i alle tilfellene 

- Ekstra 3. nivå for de beste kanaler 

- Ekstra 3. nivå for ”ikke-vitenskapelige” publikasjoner, formidling 

- Inkludere mål for impact factor 

 

 

Fagfelts nøytralitet 

- Store forskeller i publiseringspraksis på tvers av fagområder 

- Fagfeltsnøytralitet vil bety at poeng-tildeling utlignes; forskere med samme evner og 

innsats fra forskellige fagområder opptjener samme antall poeng 

- Analyse: sammenligne etter stilling og kun innenfor de 4 ”gamle” universiteter (ikke 

perfekt, men forholdsvis rimelig sammenligningsgrunnlag). 

- Store forskjeller i det gjennomsnittlige antall poeng (pr. forsker) etter fagområde. 

- Mulige faktorer: 

o Forskjell i publiseringstyper (bøker vs. artikler) 

 Kan ha betydning, men selv innenfor HUM utgjør bøker kun 10% av 

publikasjoner (18% i poeng) 
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o Forskjell i hvor vanskelig det er å publisere på nivå 2 (fx refusjon, konkurranse) 

o Fraksjonering (samarbeid fører til flere hele publikasjoner, men til færre poeng). 

 

Figur 4.4. Gennemsnitligt antal publiceringspoint pr. forsker for tre stillingskategorier ved UiO, UiB, UiT 

og NTNU for en treårigperiode (2010-2012); diamanter angiver medianen. 

 

Kilde: Beregninger på data fra CRIStin-databasen. 
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Publiseringsindikatorens egenskaper 

 

Faglig og administrativ organisering av indikatoren 
Utfordringer: 

• Oppfattelse av nomineringsprosessen for nivå 2 som ugjennomsiktig og i noen tilfeller 

preget av særinteresser 

• Eierskap til publiseringskanaler blant fagområder 

• Representasjon av tverrfaglige eller små faggrupper (spesielt fra institutsektoren) 

 

Er det et problem?  

• Begrenset problem, hvis indikatoren kun anvendes på aggregert nivå og bare i 

gjennomsnitt rammer nesten riktig 

• Ja, hvis indikatoren anvendes for direkte på lavere nivåer 

 

 

Bruken av indikatoren på institusjonsnivå 
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Figur 5.1. Har enheten din fått tildelt fullt beløp av midler i 2013 på basis av enhetens 

publikasjonspoeng? (i prosent) 

 
Kilde: Tabel 11 i tabelsamling for ledere. 
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Figur 5.2. Hvor viktig er publiseringsindikatoren etter din mening for din enhets beslutninger i forbindelse 
med opprykk, lønn og bonuser?  Prosentandel som er helt enig eller enig i følgende utsagn. 

 
Kilde: Tabel 11a i tabelsamling for forskere og tabel 14a i tabelsamling for ledere. 
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Min enhet tildeler individuelle lønnstillegg for publikasjonspoeng.

Indikatoren blir brukt som et vurderingskriterium i forhandlinger
med de enkelte forskere om lønnsøkninger og bonuser.

Publikasjonspoeng blir brukt som et eksplisitt kriterium for å
kvalifisere seg til spesifikke lønnstrinn.

Publiseringsindikatoren er brukt som et vurderingskriterium i
forhandlinger/drøftinger med enkeltforskere om opprykk eller

ansettelse i nye stillinger.

Publiseringspoeng er eksplisitt brukt som et kriterium for å
kvalifisere seg til akademiske stillinger.

Forskere Institutledere
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Figur 5.6. Hvor viktig er publiseringsindikatoren for din enhets strategier og mål? Prosentandel som er 

helt enig eller enig i følgende utsagn. 

 
Kilde: Tabel 13a og 13b i tabelsamling for survey blandt ledere. 
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Rektorer Fakultetsledere Institutledere

 
Indikatoren slår i mange tilfeller ganske sterkt igjennom på individuelt nivå:  

- Karriere  

- Lønn  

- Annum  

- Forskningstid  

- Overvåkning  

- Sammenligning 

- Prestisje 

- Usikkerhet/uklarhet  

- Men meget stor variasjon på tvers av institusjoner, internt på institusjoner, og over tid 

- Særlig stor betydning på HUM/SAM 

- Meget stor frihet for hver enkelt enhet i forhold til bruken av indikatoren 

 

Hvorfor er det så vanskeligt å bruke indikatoren på aggregeret nivå? 
Usikkerhet om utformingen av hensiktsmessige lokale modeller 

- Få bud på hvordan det kan gøres i praksis? Mangel på dialog og læring 

- Kostnader ved utformning av lokale modeller tas på lokalt nivå 

- Arena for nye konflikter 

- Hvor går grensen mellom hensiktsmessig og uhensiktsmessig bruk?  

Ledelsesmessige og administrative tilskyndelser til at bruge indikatoren: 

- Reduserer kompleksitet, forsimpler beslutningsprosesser,  

- Legitimation av vanskelige eller kontroversielle beslutninger, mulighed for at treffe 

mekaniske beslutninger frem for vanskelige skønn 

- Giver administrationen et redskab til at forholde sig til forskningen   

Ønsker fra ansatte: 

- Klarhet, entydighet 

- Objektiv belønning av præstationer 

 

Oppsummering 
 

Den norske publiseringindikatoren i internasjnalt perspektiv:  

- Enkel, faglig velfunderet og relativt billig  

- Bygger på noen forutsetninger som kan være vanskelig å oppfylle i praksis:  

spesielt fagfeltsnøytralitet, nomineringsprosesser og oppbygning av lokale modeller  
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Virkninger:  

- Betydelig økning i output – også vesentlig mere enn økning i ressurser, men nesten ingen 

effekt på andre målbare parametre. Verken i positiv eller negativ retning 

 

Egenskaper: 

- Mulige problemer med fagfeltsnøytralitet og legitimitet omkring nominerings- og 

innplasseringsbeslutninger 

 

Intern bruk:  

- Meget stor variasjon, men hovedinntrykket er, som overordnet modell insitamenter 

gjennom både direkte og indirekte kanaler føres ned til individnivå 

- Størst betydning på HUM/SAM 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/508 

Saksbeh: Simone Heinz 

Dato: 05.02.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

7/14 Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 

 

Drøftingssak: Strategisk ramme til fakultetene med mål om å øke ekstern 

finansiering 
 

I budsjett for 2014 ble strategisk ramme til fakultetene økt med mål om å frigjøre vitenskapelige 

ansattes tid til å jobbe med eksterne prosjekter. Det er formulert slik i tildelingsbrev til 

fakultetene:  

 

Økningen i strategiske midler i budsjettåret 2014 er spesielt knyttet til behovet for økt ekstern 

finansiering og frigjøring av vitenskapelig ansattes tid til å jobbe med eksterne prosjekter. 

Midlene må brukes med mål om at behovet for strategiske midler erstattes av eksterne midler. 

 

Universitetsstyret ga tydelige signaler i sin behandling av internfordelingen for 2014 (S-sak 

100/13) om at fakultetene måtte satse på organisering av sterke forskergrupper, og bruke disse i 

arbeidet med å hente inn større eksterne prosjekter. 

 

Fakultetene bes om å orientere om sine planer for å bruke økning av strategiske midler knyttet 

til økt ekstern finansiering. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget takker for informasjon fra fakultetene og ber om en ny 

orientering på et seinere tidspunkt.  

 

 

Simone Heinz 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2014/22 

Saksbeh: Simone Heinz 

Dato: 05.02.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

8/14 Det sentrale forskningsutvalget 13.02.2014 

 

Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU fokusere på i 2014? 
 

Det sentrale forskningsutvalget inviteres til å diskutere hvilke områder utvalget spesielt vil 

fokusere på i 2014.  Dette gjelder spesielt mulige temaer på heldagsseminar i juni. Vedlagt 

ligger t.o. oversikt over saker som forskningssekretariatet har notert seg som oppfølging av 

tidligere diskusjoner i SFU og Plan 2014. 

  

I Plan 2014 er det tiltak innen følgende områder innenfor forsknings og forskerutdanning som 

det er stort fokus på: 

 

 Å få flere eksternt finansierte ph.d.-avtaler i noen områder og forbedre 

gjennomstrømning i ph.d.-utdanningen 

 Å jobbe videre med organisering i forskningsgrupper 

 Å bygge opp forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for søknader om status innenfor 

NFRs senterordninger 

 Å øke forskningsaktiviteten gjennom å øke den eksterne forskningsfinansieringen, 

kvalitetsutvikling og –sikring av søknader 

 

Andre spørsmål, som kan egne seg til diskusjon i forskningsutvalget er: 

 Tema fra regjeringens syvpunktsplan 

 Rekruttering: Hvordan kan vi gjøre oss attraktive for unge, gode forskere? 

 Forhold mellom sentrene og forskningsgruppene i forhold til forskningsledelse 

 Tilrettelegging for tverrfakultære satsinger 

 Hvordan skal UiA jobbe i framtiden med langsiktige satsinger (hvordan komme fram til 

og hvordan støtte disse) 

 UiAs oppfølging av evalueringen av publiseringsindikatoren: Hvordan får vi 

organisasjonen med på en balansert prioritering? 

 

Drøftingsspørsmål: 

Hvordan skal UiA jobbe videre med oppbygging av gode forskningsmiljøer, også på tvers av 

fakultetene og hvordan kan SFU bidra? Hvordan vil SFU bidra til å nå de målene som UiA har 

satt seg i strategien for å bygge videre på anerkjente forsknings- og forskerutdanningsmiljøer? 

 

Forslag til vedtak: Formuleres i møte 
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Forslag til vedtak: 

Vedtak formuleres i møtet. 

 

 

Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Oppfølgingsliste 
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Oppfølgingsliste – Det sentrale forskningsutvalget   

 

Møtedatoer våren 2014: 13. februar, 20. mars, 7. mai og 11. juni (heldagsseminar) 

 

Tema Merknader 

Utvikling av felles kvalitetssikringsrutiner Felles rutiner utvikles i samarbeid med 

fakultetsadministrasjonen og presenteres 

til SFU 

Retningslinjer kvalifiseringsstipend for kvinner Må sees i sammenheng med plan 2014: 

Gjennomgang av sentrale støtteordninger 

- hvordan kan disse bidra til oppbygning 

av forsknings-grupper – Må også avvente 

hvordan midlene til Balanse disponeres. 

Gjesteforskerstipendenes betydning for videre 

søknadsprosesser (m.m.) 

Evaluering av stipend utdelt i 2012 er 

gjennomført, men må vel ses i 

sammenheng med andre stipendordninger 

og forskningsgrupper. 

Hvordan kan vi få flere av våre forskere i 

programkomiteer etc. 

 

Fakultetsvise doktorgrader – resultat fra arbeidsgruppe  

Forhold mellom forskningsgrupper og sentrene Forslag fra Stephen 

Evaluering av toppsatsingsområder  

Fordeling av FoU-tid – fakultetene forteller om sine 

prosedyrer 

Muntlig orientering 

Kurs i generiske kunnskaper for ph.d.-studenter – hva 

ønsker fakultetene kurs i? 

Ble vedtatt i plan 2014 at det skal 

gjennomføres 

Oppfølging av SFU 42/13 Ekstern finansiering - 

oppfølging av kvalitetsutviklingstiltak: Hva har skjedd 

siden? 

 

Fra virkemiddel til handling  Jf. Stephens kommentar i SFU om vi vet 

om virkemidlene virker etter hensikten 
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