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Møte 3. september 
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Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Claus Huitfeldt, Jarl Giske, Inger Hilde Nordhus, 
Berte-Elen R. Konow, Annelin Eriksen, Kari Loe Helle, Jin Sigve Mæland, Camila Cimadamore-Werthein, 
Sindre Dueland, Maria Carme (UB), Monika Sannesmoen (UNI), 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Hans-Egil Offerdal 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 
Følgende sak ble anmeldt til eventuelt: Oppfølging av OU-rapport 7 om forskerutdanning 

II. Protokoll fra møte 7. mai 
Protokollen ble godkjent 

III. SAKER 
 

FU 12/15 Kjønnsperspektiv i forskningen 
Innledning v/ Christine M. Jacobsen, professor og leder ved Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning (SKOK) 

 

FU 13/15 Vitenskapelig publisering  
Saksforelegg var utsendt med saksliste.  
Vedlegg: Publiseringsstatistikk 2005-2014 
 
På bakgrunn av rapporten la prodekanene frem status og konsekvenser for videre 
arbeid ved sine respektive fakultet.  Publikasjonsutviklingen følges nøye ved alle 
fakultet og fagmiljø. Flere fakultet har svak nedgang. Fra flere hold ble det påpekt 
at det er få personer som publiserer mye, og for mange som publiserer for lite, og 
at det er et gjennomgående behov for å øke publiseringen på nivå2. Det juridiske 
fakultet har en gledelig oppgang, bla. på antall publikasjoner på nivå 2. Publisering 
i Open Access ble understreket som viktig for alle fakultet, men at det noe lave 
omfanget, foreløpig, kan være et spørsmål om tilvenning til OA-formatet og 
prosedyrer og regler. Prorektor påpekte at det er behov for å komme i dialog med 
forskere som publiserer lite eller ingenting, for å få vite mer om hva som kan 
motivere til økte publisering. Medarbeidersamtaler kan være et virkemiddel. 
Prorektor understreket av avslutningsvis at publiseringsstatistikker og 
bibliometriske studier har kommet for å bli, og er nå en del av de regelmessige 
forstandige vurderingene av institusjonens virksomhet.  

 

FU-14/15 Institusjonelt forankret internasjonalt forskningssamarbeid 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. 
I diskusjonen ble det pekt på at UiBs samarbeid med og nettverk til institusjoner i 
det globale sør har hatt positiv betydning for faglig utvikling ved UIB. En 
oppfølgingssak, bl.a. om bruken av nettverkene blir lagt frem for utvalget på et 
senere møte. 
Utvalget tok saken til orientering. 

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kjonnsperspektiver_i_forskning.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_vitenskapelig_publisering.pdf
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/10129/Publisering%20UiB%202005-2014%20%282%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/10129/Publisering%20UiB%202005-2014%20%282%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_internasjonalisering.pdf
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FU-15/15 Ny institusjonell samarbeidsavtale. Universitetet i Tokyo 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. 
 Vedlegg (avtaletekst) 
 
UiB inngikk 25. mai 2015 et Memorandum of understanding mellom Atmosphere 
and Ocean Research Institute (AORI), Universitetet i Tokyo og Bjerknessenteret 
for klimaforskning, Universitetet i Bergen. Avtalen bygger på et årelangt 
samarbeid mellom enkeltforskere ved de to institusjonene, blant annet knyttet til 
rapportene fra FN’s klimapanel. Avtalen bekrefter at Universitetet i Bergen ønsker 
å videreføre det gode forskersamarbeidet, som også inkluderer forskerutdanning 
og studentutveksling.  
 

 

FU-16/15 UiB Strategi. Kunnskap som former samfunnet 
Saksforelegg. Vedlegg 
 
Mange gode uttalelser og synspunkt var kommet inn i høringsrunden, og 
prorektor uttrykte glede over det store engasjementet som er utvist. Strategien 
legger opp til følgende hovedsatsingsområder: det marine, klima og globale 
samfunnsutfordringer.  
Strategien blir vedtatt i oktober, handlingsplanene i november. 

 

 
IV. Orienteringer 

Orienteringer ble utsatt til neste møte i utvalget.  
Møtet avsluttet kl. 1455. Samtlige deltakere ble invitert til Kunnskapsministeren (Røe 
Isaksen) som holdt pressekonferanse på Muséplass (v/Løven) med kunngjøring om første 
delbevilgning til neste trinn i renovering av Universitetsmuseet.  
 

a. 
UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 
Vedlegg.  Utsatt. 

b. Forskerutdanningen. Oppfølging av OU-arbeidet og organisering ved 
Forskningsadministrativ avdeling  
Muntlig orientering. Utsatt. 

 

Eventuelt  
Ingen saker. 
 
 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_samarbeid_med_japan.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5001_avtale_japan_mai_2015.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_strategi_-_orientering.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6001strategiutkast_.pdf

