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Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Anne 
Marit Blokhus, Eyvind Rødahl, Inger Hilde Nordhus, Nils Gunnar Songstad, Roland Jonsson (sak 10/16), 
Hilde M. Engjom, Sæbjørg Walaker Nordeide, Susanne Mikki, Jin Sigve Mæland, Camila Cimadamore 
Werthein, Sindre Dueland 
 
Andre: Oddrun Samdal, Marta Zygmuntowska 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 15. mars 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 8/16 Vitenskapelig publisering 2015. 
Susanne Mikki fra Universitetsbiblioteket orienterte om hovedtallene fra vitenskapelig 
publisering i 2015. En ny modell, kvadratmodellen er benyttet. Internasjonalt 
samforfatterskap gir ekstra uttelling, men samlet sett er det oppnådd kun små 
justeringer i forhold til tidligere modell. Den nye modellen har gitt små utslag for den 
relative omfordelingen. Universitetene har en svak økning av andel poeng totalt. UiBs 
andel av publikasjonspoeng har økt 1,1% fra 12,8% til 13,9%. l. Presentasjon kan ses 
her. 

FU 9/16 Handlingsplan for internasjonalisering 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  
 
Utkast til ny handlingsplan ble lagt frem av viserektor for internasjonalisering, Anne 
Christine Johannessen.  
 
Handlingsplanen fordeler seg på to innsatsområder: UiB i verden og verden i UiB. 
Arbeidsgruppen som har stått for utarbeidelsen ønsker å vektlegge internasjonalisering 
som et redskap for å styrke primærvirksomheten og har til hensikt å trekke frem mål 
og tiltak som ikke dekkes av andre handlingsplaner. Utvalget så på utkastet som 
interessant og positivt, men det ble påpekt at forslaget om at minst 80 prosent av UiBs 
forskning skal publiseres i velrenommerte internasjonale kanaler, kan være vanskelig 
for fagmiljø som i hovedsak har nasjonale publiseringskanaler. 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 

Forskningsutvalget slutter seg til det fremlagte utkast til Handlingsplan for 
internasjonalisering 2016-2022, med de innspill som fremkom i møtet 

 
FU 10/16 Handlingsplan for forskerutdanningen 

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. 
 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2990_vitenskapelig_publisering_uib.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_fu_sak_h-plan_internasjonalisering_revidert.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3002_h-plan_internasjonalisering.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_h-plan_forskerudanning_forelegg.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001_handlingsplan_forskerutdanning.pdf
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Utkast til handlingsplan for forskerutdanningen ble lagt frem av avdelingsdirektør Heidi 
A. Espedal.  
 
Utkastet omhandlet forskerutdanningen som leder frem til ph.d.-graden. Den 
omhandler altså ikke forskere i postdok-stilling selv om disse også er i en 
kvalifiseringsstilling. Handlingsplanen skal revideres i 2019.  
 
Utkastet til ny handlingsplan baserer seg på Salzburg I og II erklæringene. Som del av 
Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB la arbeidsgruppen for delprosjekt 7 frem 
rapporten «Forskerutdanningen –Tilrettelagt for faglige ambisjoner og god 
gjennomføring» i mars 2015. Utkast viderefører flere tiltak som først ble utredet i 
denne rapporten.  
 
Utkastet til handlingsplan er delt inn i 5 innsatsområder: 
 

- Akademisk utvikling: Forskerutdanningen skal kontinuerlig jobbe for at 
kandidatene våre har de beste forutsetningene for akademisk utvikling. 

- Karriereutvikling for doktorgradskandidater: Kandidatene skal gis kunnskaper om 
karriereutvikling både i akademia og arbeidsmarkedet for øvrig.  

- Doktorgradsveiledning: Nye og erfarne doktorgradsveiledere skal ha et tilbud for 
å utvikle og videreutvikle sin kompetanse på doktorgradsveiledning. 

- Internasjonalisering: Kandidatene skal gis muligheter til internasjonale 
forskningsopphold og nettverksutvikling. 

- Innovasjon: Forskerutdanningen skal bidra til at offentlige og private bedrifter 
øker sin innovasjon og forskningskompetanse. 
 

Utvalget kjente seg i igjen i utkastet. I diskusjonen fremkom bl.a. følgende momenter: 
- Rekruttering må være innarbeidet i innsatsområdene 
- Fakultetene må ha ansvaret for faglig kvalitet 
- Kurs i akademisk skriving må favne mer enn etikk og omfatte 

samfunnsoppdraget, innovasjon og formidling 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak:  
 

Forskningsutvalget slutter seg til det fremlagte utkast til Handlingsplan for med 
de innspill som fremkom i møtet 

 
FU 11/16 Forskningsmelding 2015 

 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. 
 
Forskningsmeldingen ble lagt frem av avdelingsdirektør Heidi A. Espedal. Hun pekte på 
at utvikling av fagklynger som synes å ha blitt en enda tydeligere del av fakultetenes 
mål for forskning. Dette gir en nærere sammenheng mellom strategi, prioriteringer og 
konkrete tiltak, og viser seg særlig i forhold til partnere i Bergen og på Vestlandet. 
Samlokalisering av marin forskning, Bergen Science City og Media City Bergen er 
satsinger der fagmiljøer ved UiB har avgjørende roller.  
 
I det internasjonale samarbeidet er kollegiale kontakter og nettverk mellom 
enkeltforskere fortsatt dominerende. Fakultetene melder om klare mål og satsninger, 
men ikke om svakheter slik det bes om i bestillingsbrevet. Tilbakemeldingene gir 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_forskningsmeldingene_2015.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5001_meldinger_forskning-ust.pdf
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dermed ikke et fyllestgjørende bilde av de mest krevende utfordringer som knytter seg 
til forskningen ved UiB. 
 
I diskusjonen ble det tatt til orde for at det var et savn at formidling ikke ble omtalt i 
meldingen, men at dette kan komme med i fremtidig meldinger. 
 
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 2017 og brukes 
aktivt i utarbeidelse av tiltak og handlingsplaner fremover. 

FU 12/16 Forskerutdanningsmelding 2015 
 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. 
 
Forskerutdanningsmeldingen ble lagt frem av avdelingsdirektør Heidi A. Espedal  
 
Forskerutdanningen på UiB har svært gode gjennomstrømningstall og vitner om at 
universitetet har kompetente fagmiljøer og en evne til å tiltrekke seg forskertalent.. 
Universitetet har en økning i antall disputaser. Dette er gledelig, men på grunnlag av 
antallet nye kandidater i programmet og et forventet frafall på 10-15 % vil 
disputasantallet i fremtiden kunne bli noe redusert om det ikke treffes motvirkende 
tiltak. 
 
En negativ trend i ph.d.-programmet er at stipendiatene publiserer mindre enn før, 
men årsakene er ikke kartlagt.  
 
Doktorgradsutdanningen på UiB og i resten av Europa har vært i en rivende utvikling de 
siste 10 årene. For noen av utviklingstrendene har UiB vært i front, mens på andre 
områder har det vært mindre satsing. Med en ny handlingsplan kan universitetet 
utvikle forskerutdanningen på nye områder.  
 
I diskusjonen ble det uttrykt at fallet i publisering ikke er gjenstand for bekymring. Det 
ble pekt på at publiseringen på nivå 1 er lav, men høy på nivå 2. Det ble videre påpekt 
at det er nødvending med en samkjøring av kriteriene for rapportering av 
utenlandsopphold, - 1 mnd eller 3? 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 

1. Forskningsutvalget tar universitetets og fakultetenes 
forskerutdanningsmeldinger til orientering. 
2. Utvalget ber om at universitetets og fakultetenes 
forskerutdanningsmeldinger inngår i grunnlaget for utarbeidelsen av UiBs 
budsjettforslag for 2017 og brukes aktivt i utarbeidelsen tiltak og planer.   

FU 13/16 Status H2020 
Saken ble utsatt til utvalgets neste møte. 

 
  

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6001_forskerutdanningsmelding.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6002_meldinger.pdf
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IV. Orienteringer 
 

a. Infrastrukturutlysning 
Avdelingsdirektør Heidi Espedal orienterte. Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 1 milliard 
kroner innenfor Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Utlysningen er 
nå lansert på Forskningsrådets hjemmeside: 
 
Informasjonsmøte for UiBs søkere: 16 juni  
Frist for fakultetene til å sende liste over søknader koordinert av UiB: 14. september 
Frist for fakultetene å sende liste over prosjekt der UiB er partner: 26. september 
Frist for FA til å sende ut institusjonelt støttebrev til søkerne: 05. oktober 
 
Nytt i år at budsjetter skal kvalitetssikres av BOA-team, v. Økonomiavdelingen sentralt 
 
Søkerne er som vanlig selv ansvarlig for at søknad med alle obligatoriske vedlegg sendes 
inn via Forskningsrådets søknadsportal innen fristen 12. oktober  
 

b. SFF evaluering - timeplan for arbeidet 
Spørreskjema av SFF-prosessen vil bli sendt ut til fagmiljøene etter søknadsfristen 25. mai. 
Spørreskjemaene vil bli behandlet ved Forskningsadministrativ avdeling . 

c.  Høringssvar fra UiB -  "Kunnskapssektoren sett utenfra" 
Det ble vist til  utsendt vedlegg  

d. Vitnemål, diploma supplement og latinsk diplom for ph.d 
Det ble vist til utsendt vedlegg 

 
Eventuelt  
Ingen saker. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9003_sett_utenfra.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9004_orientering_vitnemal.pdf
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