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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 19. mars 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 
 

FU 8/15 Fakultetenes forskningsmeldinger 2014 

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

1) Forskningsutvalget tar fakultetenes forskningsmeldinger til orientering. 
2) Utvalget ber om at fakultetenes forskningsmeldinger inngår i grunnlaget for 
utarbeidelsen av UiBs budsjettforslag for 2016 og brukes aktivt i utarbeidelse av 
tiltak og handlingsplaner fremover. 
 

 

FU 9/15 Fakultetenes forskerutdanningsmeldinger 2014  

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

1) Forskningsutvalget tar fakultetenes forskerutdanningsmeldinger til orientering.  
2) Utvalget ber om at fakultetenes forskerutdanningsmeldinger inngår i 
grunnlaget for utarbeidelsen av UiBs budsjettforslag for 2016 og brukes aktivt i 
utarbeidelse av tiltak og handlingsplaner fremover. 
 

 

FU-10/15 H2020. Erfaringer med EUs forskningsprogrammer og vurderinger av nye tiltak 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten.  
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

Forskningsutvalget ber om at saken «UiB og H2020. Erfaringer med EUs 
forskningsprogrammer og vurderinger av nye tiltak» legges frem for 
Universitetsstyret med de kommentarer som fremkom. 
 

 

FU-11/15 UiB strategi 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  
Utvalget gjorde følgende vedtak : 

1) Forskningsutvalget slutter seg til hovedlinjene i utkast til Universitetet i Bergens 
strategi for perioden 2016-2022. 

2) Forskningsadministrativ avdeling får i samråd med utvalgets ledelse i fullmakt å 

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_forskningsmeldingene.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3001_vedlegg_forskningsmeld.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_forskerutdanningsmeldingene_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001_vedlegg_forskerutd.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_h2020-hae-bjaa_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_strategi.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6001_utkast_til_strategi_2016_-_2022.pdf


2 
 

utarbeide en uttalelse på grunnlag av og i samsvar med kommentarer og 
innspill som fremkom.  

3) Uttalelse fra Forum for forskerutdanning om utkast til strategi fremsendes 
sammen med utvalgets uttalelse. 

 
IV. Orienteringer 

 

a. 

Status for etablering verdensledende fagmiljøer ved UiB 
Fungerende avdelingsdirektør Heidi Espedal orienterte. Midlene til rådighet fra 
Kunnskapsdepartementet er årlig NOK 13,7 millioner som legges til i UiBs rammebevilgning. En 
arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til utlysning av midlene, og saken er diskutert i 
dekangruppen. Midlene for 2015 vil følge en egen særskilt prosedyre slik at midlene kan tas i bruk 
i inneværende år. Kandidater er innmeldt. Bergens forskningsstiftelse har meldt at de vil matche 
bevilgningen fra KD med tilsvarende årlig beløp. 
På spørsmål om innstegsstillinger ble det vist til at disse har kommet med en viss kvote som gir 
anledning til omdefinering av stillinger og er et virkemiddel som kan tas i bruk for å bygge opp 
ledende forskning. Innstegsstillinger er mer aktuelt for forskning enn for undervisning. 
Det ble minnet om søknadsfrist for Toppforsk under FRIPOR-utlysningen i NFR, 27. mai.  

b. Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende 
utdanning og forskning) skal bidra til å øke omfang, kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet 
med følgende prioriterte land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. 

c. Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai 
Vise-rektor Anne Christine Johannessen orienterte, Det er når tilsatt i den utlyste stillingen for 
ved Forskningsadministrativ avdeling som har ansvaret for den administrative oppfølging av UiB 
oppgaver som sekretariatet for det nordiske studiesenteret ved Fudan-universitetet i Shanghai. 
Senteret vil feire sitt 20 års jubileum i oktober 2015. Kina-samarbeidet med UiB er i utvikling og 
vekst, bl.a. ved Det juridiske fakultet. 

d. UiB representasjon i Tokyo og Brüssel  
Vise-rektor Anne Christine Johannessen orienterte om initiativet som er tatt i samarbeidet med 
NTNU om å etablere en felles ressurs i Tokyo med sikte på å styrke samarbeidet med institusjoner 
i Japan. For UiB er det aktuelt å støtte 40% av et normalårsverk over en periode på 2 år. 
 
Fungerende avdelingsdirektør Heidi Espedal orienterte. UIB vil i samarbeid med NTNU-SINTEF gå 
inn i et tre-årig prosjekt i Brüssel som er rettet inn mot EUs tiltak og politikk for styrket samarbeid 
i europeisk forskning. Prosess for utlysing av en UiB- stilling i Brüssel er igangsatt. 

e. EUA-konferansen i Bergen 2017 – Worldwide University Network (WUN) 
Prorektor Anne Lise Fimreite orienterte om at UiB vil være vertskap for årskonferansen for 
European University Association (EUA)  i 2017. Konferansen vil samle rundt 500 deltakere. En 
arbeidsgruppe er oppnevnt for å legge til rette for arrangementet.  
Viserektor Anne Christine Johannessen orienterte om at hun i en to-årsperiode vil lede Global 
Challenge Steering Group – Public Health.  

f. H2020. Eventuelle budsjettkutt. 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

g. Uttalelse fra Forum for forskerutdanning 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

 
  

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/forum_for_forskerutdanning_-_uibs_strategi_2022_1.pdf
file:///C:/Users/nglhp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SD070K2G/Internasjonale%20partnerskap%20for%20fremragende%20utdanning%20og%20forskning%20(INTPART)
http://www.wun.ac.uk/wun/globalchallenges/view/public-health-non-communicable-disease
http://www.wun.ac.uk/wun/globalchallenges/view/public-health-non-communicable-disease
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/eua_-_efsi.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/forum_for_forskerutdanning_-_uibs_strategi_2022_1.pdf
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Eventuelt  
 
Oppfølging av OU-rapport om forskerutdanning 
 
Berte Elen Konow og Roland Jonsson tok opp spørsmålet om den institusjonelle samordning 
av forskerutdanningen, som ble behandlet i OU rapport 7, «Forskerutdanningen – tilrettelagt 
for faglige ambisjoner og god gjennomføring». Rapporten anbefalte en rekke tiltak for å 
videreutvikle tjenestene knyttet til forskerutdanningen, bl.a. behovet for å samordne 
tjenester som i dag er spredt over flere sentraladministrative avdelinger. Arbeidsgruppen 
anbefalte at Forskningsadministrativ avdeling (FA) tok et bredere ansvar for disse tjenestene. 
Styringsgruppen anbefalte at dette ansvaret imidlertid burde ligge ved Studieadministrativ 
avdeling (SA). Konow og Jonsson utrykte uro og bekymring over styringsgruppens vedtak, og 
ba om en orientering fra prorektor om universitetsledelsen syn i saken. 
 
Prorektor Anne Lise Fimreite påpekte at styringsgruppen er suveren i sine anbefalinger. Hun 
informerte deretter om at Universitetsledelsen har vurdert saken og bestemt at 
Forskningsadministrativ avdeling skal ha et bredere ansvar for forskerutdanningen. 
Forskerutdanning er en faglig aktivitet som både omfatter forskning og utdanning, og ønsker 
å samle tjenestene knyttet til forvaltning av forskrift, kvalitetssikring, rutiner og utskriving av 
vitnemål og rapportering. 
 
 


