Universitetets forskningsutvalg
Møte 8 september 2016
12:30 -15:30
Kollegierommet,
Muséplass 1

Protokoll

Til stede: Anne Lise Fimreite, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Jarl Giske, Eyvind Rødahl, Inger Hilde
Nordhus, Annelin Eriksen, Hilde M. Engjom, Camila Cimadamore Werthein, Håkon Rangaard Nilsen, Cedrik
Lyngroth, Torjus Midtgarden (SVT), Maria Carme Torras Calvo,
Andre: Oddrun Samdal, Robert Bjerknes
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle
I. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslisten ble godkjent.
II. Protokoll fra møte 19. mai
Protokollen ble godkjent
III. SAKER
FU 14/16

FU 15/16

Bergen Forskningsstiftelse (BFS)
Direktør ved Bergens forskningsstiftelse
Presentasjonen er lagt her.

(BFS),

Sveinung

Hole, orienterte.

Lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Orientering
Saksforelegg var sendt ut med sakslisten. Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas orienterte og ga
en gir en kort redegjørelse av grunnlaget for og noen av utfordringene knyttet til lagring
og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.
Utvalget gjorde følgende vedtak:
1. Det er et behov for en policy for tilgjengeliggjøring, lagring og deling av
forskningsdata.
2. Forskningsutvalget ber om at det oppnevnes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe
som kan kartlegge behov og fremme forslag til policy og retningslinjer for
tilgjengeliggjøring, lagring og deling av forskningsdata og læringsobjekter
3. Saken oversendes Utvalget for infrastruktur for videre behandling.

FU 16/16

Status ekstern finansiering
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med saksliste.
Saken ble opprinnelig lagt frem for utvalget i møtet 19. mai 2016 (FU-sak13/16)..
Utvalgets behandling av saken ble da utsatt til møtet i september. I mellomtiden er
saken etter oppdateringer lagt frem for Universitetsstyret i møte 25 august 2016.
Universitetsstyrets dokumenter i saken ble lagt frem for utvalget.
Saken ble lagt frem for utvalget til drøfting.

FU 17/16

Exitsurvey til ph.d.-kandidatene etter endt studium
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi Annette Espedal
orienterte.

2
Saken ble lagt frem for utvalget til drøfting.
Utvalget slutte seg til arbeidet med en exitsurvey.
Utvalget tok til orde for at det bør opprettes en referansegruppe med deltagelse av
kandidater/gruppe B.

IV. Orienteringer
a.

c.

d.
e.

Forskerlinjene
Prorektor orienterte. Forskningsrådet gir støtte til støtte tiltak som likner forskerlinje innenfor flere
fag, slik at lovende studenter kan starte forskerutdanning tidlig. Det er igangsatt et pilotprosjekt
med forskerlinjeordning i rettsvitenskap/jus. Professor Jørn Øyrehagen Sunde er oppnevnt som
kontaktperson for forskerlinjepiloten, og vil bli invitert til å gi en orientering i utvalget.
Handlingsplaner for internasjonalisering og forskerutdanning
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte.
Exitsurvey og kvalitetssikring er det umiddelbare tiltak som følger opp den nye handlingsplanen for
forskerutdanning. For denne planen skal det det gjennomføres oppfølgingsbesøk til fakultetene før
jul.
Handlingsplanen for internasjonalisering er under oversettelse til engelsk.
Det forventes at tiltakene i handlingsplanene vil bli synliggjort i forbindelse med budsjettene for de
kommende år.
Infrastruktur –UST-sak
Vedlegg var utsendt med sakslisten
"Writing Strategy Papers for H2020 WP and the next EU framework program”
Vedlegg var utsendt med sakslisten

Eventuelt
Ingen saker.

