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Møte 11. desember 2014 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
 

Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Claus Huitfeldt, Robert Bjerknes, Lise Øvreås, 
Svein Olaf Dahl, Berte-Elen R. Konow, Inger Hilde Nordhus, Henrik von Achen, Sigbjørn Løland Torpe, 
Susann Strømsvåg. 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Anne Beate Maurseth, Arne S. 
Svindland, Magnus Holtermann 
 
Fra Bergens Forskningsstiftelse (BFS): Kåre Rommetveit, Anne Marie Haga 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 
 

II. Protokoll fra møte 6. november 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 
 

FU 19/14 Ny rammeavtale med Bergen Forskningsstiftelse. 
 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 
 
Prorektor Anne Lise Fimreite åpnet med å gratulere Bergen Forskningsstiftelse med 10-års 
jubileet. 
 
Kåre Rommetveit innledet og ga en presentasjon av virksomheten ved BFS med. 
Presentasjonen er tilgjengelig her. 
 
I diskusjonen som fulgte ble det vist til at tildelingene fra BFS har vært unike, gode og 
vitaliserende ordninger ved med stor betydning bl.a. for forskere og fagmiljøer ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinsk-odontologiske og Det juridiske fakultet. 
Det ble understreket at BFS’ ordningene må bli bedre kjent i miljøer også ved andre 
fakultet. 
 
Utlysning vil komme i begynnelsen av januar 2015. BFS deltar gjerne på informasjons- og 
kontaktmøter i fagmiljøene. Invitasjon til ny felles satsing ble omdelt i møtet. 
 

 

FU 20/14 Innspill til KDs arbeid med ny strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid 
med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika 
 
Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas orienterte om Kunnskapsdepartementets arbeid med å 
utvikle en strategi for å fremme høyere utdannings- og forskningssamarbeid med land 
utenfor EU og Nord-Amerika som gjennom flere år har hatt status som prioriterte 
partnere for Norge på kunnskapsområdet. Dette gjelder Brasil, India, Japan, Kina, Russland 
og Sør- Afrika. Universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene er invitert til å komme 

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_bfs_-konkurransefortrinn.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rommetveit_bfs.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/notat-invitasjon_til_felles_satsing_uib_bfs.pdf
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med skriftlige innspill til strategiarbeidet med utgangspunkt i egne erfaringer og 
ambisjoner på område. UiBs ekspedisjon til KD er tilgjengelig her. 
  

FU 21/14 SFF-prosess 2015 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 
Utvalget gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
Forskningsutvalget ber Universitetsledelsen om å foreta en tidlig avklaring av form og 
omfang av det sentrale finansielle bidraget til søknader som tildeles status som Senter for 
fremragende forskning etter utlysning av SFF IV i 2015.  

 

 Eventuelt 
Utvalgets leder informerte om at prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet, professor Lise Øvreås, går ut av vervet ved årsskiftet for å konsentrere seg om sin 
forskning. Øvreås ble overrakt en gave og takket for sin innsats som medlem av utvalget i 5 
½ år 
 
Inger Hilde Nordhus tok opp spørsmål som knytter seg til et styrket tilbud PhD-kandidater 
som ønsker pedagogisk opplæring. Det ble vist til pilot-ordninger som er igangsatt ved 
Senter for fremragende utdanning, BioCeed, og som er møtt med stor interesse blant 
stipendiatene. En orientering vil bli gitt på et senere møte i utvalget, bl.a. i forbindelse med 
arbeidet for styrket veilederopplæring. 

 

 

IV. Orienteringer 
 V.  

a. Evalueringen av innsatsområdene marin forskning og utviklingsforskning 
Viserektor Anne Christine Johannessen orienterte.  
Evaluering av marin forskning av foreligger. Den gir tydelige råd. Evalueringen av 
utviklingsforskning vil foreligge 15. januar 2015. Begge vil bli drøftet i FU-møtet 5. februar 
2015. 

b. Høring UiB - forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 
Vedlegg var utsendt med sakslisten 

c. Fremdriftsrapportering PhD 
Rådgiver Anne Beate Maurseth orienterte. Svarprosenten har vært veldig høy : 96% blant 
kandidatene og 91% blant veilederne. Det rapporteres om flere monografier i 2014 enn 
foregående år. Tidsfristene for rapporteringen ble strammet inn i 2014. Den tekniske 
sårbarheten er imidlertid stor fordi det for få nøkkelpersoner som har den nødvendige IT-
kompetanse knyttet til rapporteringen.  

d. Joint declaration on Doctoral Training in Europe 
Vedlegg var utsendt med sakslisten 

e. FRIPRO 2015 
Vedlegg var utsendt med sakslisten : Fripro UiB. UiO, NTNU, Tildelinger FRIPRO 2015 

 
 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/briksj-kd.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_sff_2015_91214-2.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7002_orientering_-_horing_uib_-_forslag_til_forskrift_om_ansettelse_pa_innstegsvilkar.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7003_joint_declaration_on_doctoral_training_in_europe_2014_11.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fripro_uib_uio_ntnu.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fripro_2015.pdf

