
Universitetets forskningsutvalg 
Møte 2. februar 2016 
12:30 -15:30 
Kollegierommet, 
Muséplass 1 

Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Anne Marit Blokhus, Annelin Eriksen, 
Eyvind Rødahl, Robert Murison, Johan Sandborg, Henriette Maria Hop Wendelboe, Camila Cimadamore 
Werthein, Håkon Rangaard Nilsen, Ingrid Handeland, Susanne Mikki, Torjus Midtgarden, Monika 
Sandnesmo.  
 
Andre: Oddrun Samdal,  
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle og Yngve Brynjulfsen 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 8. september 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 1/17 Status H2020/NFR 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte. Et foreløpig notat var utsendt i forkant 
av møtet. UiBs bidrags og oppdragsinntekter ble 859 mill. kroner i 2016. Dette er 7 
mill. kroner lavere enn budsjett, en svak nedgang fra 2015 men samtidig godt over 
nivået i 2014 som var 794 mill. kroner En antatt nedgang i søkningen viset seg å blir 
lavere enn antatt, og i sum klarer UiB å holde målsettingen for antall innsendt 
søknader til H2020. Espedal la vekt på det er nødvendig for UiB å arbeide for større 
bredde i søkning om ekstern finansiering fra EU og NFR.  
 
Saken ble lagt frem for utvalget til orientering og drøfting. 

FU 2/17 Strategi for UiBs BOA-virksomhet 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal ga en muntlig orientering.  
 
UiB har et mål om 1 milliard i eksterne inntekter. For å nå målet må antallet forskere 
som søker økes, det må søkes til flere finansieringskilder og utlysninger, tilslaget må 
øke, og UiBs andel av prosjektbudsjettene, både som partner og koordinator, må 
økes. 
 
Saken ble lagt frem for utvalget til orientering og drøfting. 

FU 3/17 Underkjenning av doktorgrader – statistikk og nye retningslinjer 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Ved UiB blir svært mange 
førstegangsunderkjenninger omarbeidet, levert inn på nytt og godkjent.  
 
Saken ble lagt frem til utvalget for orientering og drøfting. 

FU 4/17 Høring: Mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten, 
 
Saken var lagt frem utvalget til drøfting. Utvalget konkluderte med at Universitetet i 
Bergen kan stille se positivt til bruken av en siteringsindikator parallelt med 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_underkjenninger.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_horing_mulig_utvidelse_av_publiseringsindikatoren_med_en_siteringsindikator.pdf
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publiseringsindikatoren, men ikke støtte forslaget om at en slik indikator kan inngå i 
en finansiell fordelingsnøkkel. 
 
Basert på innspill i møtet, blir en høringsuttalelse fra UiB utformet 

 

IV. Orienteringer 

a. Exit-survey 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle ga en muntlig orientering 

c. Horisontprogrammet 
Seniorrådgiver Espen Dahle ga en muntlig orientering 

d. E-kurset for veiledere 
Rådgiver Yngve Brynjulfsen ga en muntlig orientering om e-kurs for veiledere. 

 
 
Eventuelt  
Ingen saker. 

 
 
  

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_orientering_om_exitsurvey.pdf
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