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 Orientering om utpeking av viserektor for globale relasjoner 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Strategi 2016 – 2022 Hav, Liv Samfunn http://www.uib.no/strategi  
• Handlingsplan for internasjonalisering  

http://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering  
• Kunnskapsdepartementets sin panorama strategi 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/panorama/id2457714/  
 
Saken gjelder: 
Rektor har utpekt Annelin Eriksen som ny viserektor for globale relasjoner.  Eriksen er 
professor ved Institutt for sosialantroplogi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
 
UiB sin Strategi 2016 – 2022 Hav, Liv Samfunn har definert utvikling av ledende fagmiljøer i 
verdensklasse som et at de viktigste strategiske mål for perioden. Internasjonalt samarbeid 
er fremhevet som en av de viktige tilretteleggende aktivitetene for å kunne nå våre mål. 
 
Internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid foregår først og fremt på forskernivå 
og i fagmiljøene, men for å kunne utnytte og utvikle potensiale må universitetet utforme 
sentrale, strategiske virkemidler. Handlingsplan for internasjonalisering danner grunnlaget for 
denne satsingen.  
 
Den nye viserektoren skal på oppdrag fra rektor følge opp globale relasjoner knyttet til denne 
handlingsplanen. Videre skal hun utarbeide nye sentrale virkemidler for økt grad av globalt 
arbeid. I første omgang vil dette bl.a. innebære å lede arbeidet med UiB sin Kinastrategi (se 
sak 132/17), og å følge opp Kunnskapsdepartementet sin Panorama strategi. Videre vil det 
være naturlig at viserektor for globale relasjoner har en sentral rolle i arbeidet med å 
synliggjøre forskningen og utdanningen innenfor UiB sine tre satsinger i globale 
kontekster, som for eksempel relevante organer i FN og EU, gjennom ulike former for 
vitenskapelig rådgiving. 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar utpekingen av Annelin Eriksen som viserektor for globale relasjoner til 
orientering 
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