
Universitetets forskningsutvalg 
Møte 23. mars 2017 
12:30 -15:30 
Kollegierommet, 
Muséplass 1 

Protokoll-utkast 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Jarl Giske, 
Annelin Eriksen, Roland Jonsson, Inger Hilde Nordhus, Johan Sandborg, Camila Cimadamore Werthein, 
Cedrik Lyngroth, Susanne Mikki, Torjus Midtgarden, Fredrik Kolstad Rongved  
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle og Yngve Brynjulfsen, 
Kristn Svartveit 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 2 februar 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 7/17 Internasjonalisering. Oppgavene fremover 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Anne Christine 
Johannessen innledet. Prodekanene orienterte om internasjonaliseringens 
plass og rolle ved fakultetet og ved institusjonen, strategiske partnerskap med 
utenlandske institusjoner samt forskerutdanning og rekruttering ved sine 
respektive fakultet. Ved alle fakultet har internasjonalisering har en fremskutt 
plass både i forskning og utdanning. Flere fagmiljøer har rekruttert både 
studenter og vitenskapelig stab fra utlandet, slik at studentene opplever et 
sterkt internasjonalt lærings- og fagmiljø. Ved enkelte fakultet besettes ledige 
stillinger svært ofte av utenlandske forskere. Fakultetenes kontakten og 
samarbeid med utenlandske institusjoner er tett og ofte preget av sterk faglig 
entusiasme. Prodekanene påpekte imidlertid at det kan være behov for 
tidligere formalisering og ansvarsdeling i samarbeidsrelasjonene med en 
utenlandske fagmiljøer og institusjoner enn tilfellet er i dag.  

FU 8/17 Ph.d.-kandidatundersøkelsen  
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle 
orienterte fra ut surveyen som ble sendt til kandidatene som disputerte i 
høstsemesteret 2016. Svargrunnlaget er derfor lite, og tilbakemeldinger må 
behandles med stor forsiktighet. Foreløpige funn tyder på at vitenskapelige 
ansatte er blant de fremste til å motivere studenter til å begynne på en 
forskerutdanning. Blant kandidatene var det stor spredning i oppfatningen av 
kursene i forskerutdanningen, men en samstemte og positiv vurdering av 
veiledningen.  

FU 9/17 Humaniora- meldingen 
Innledning til diskusjon v/ prodekan Einar Thomassen (Det humanistiske 
fakultet) og Fredrik Kolstad Rongved (Studentrepresentant). 
Humaniorameldingen hadde blitt presentert av statsråd Røe Isaksen onsdag 
22. mars. Begge innledere sluttet seg til meldingens understreking av at 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_internasjonalisering_-_oppgavene_fremover.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samledokument_42.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/humaniorameldingen_0.pdf


2 
 

humaniora må vurderes på egne premisser. Meldingen er løfterik og gir et 
godt utgangspunkt for videre arbeid i humanistisk utdanning og forskning. 

 

FU 10/17 Scholars at Risk 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Anne Christine Johannessen 
innledet. Utvalget sluttet seg til at det fremmes en sak til Universitetsstyret med 
sikte å ta imot to Scholars at Risk ved institusjonen hvert år. 

 

IV. Orienteringer 

a. FORREGION og FORKOMMUNE 
Vedlegg var utsendt med sakslisten: Region, Kommune. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal 
orienterte. 

b. Arbeidsgruppe for organisering av forskerutdanningen og kvalitetssikring 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle orienterte. 

c. Forskerlinjepilot JUSS 
Prorektor Anne Lise Fimreite orienterte. Ved fakultetet er det stor entusiasme for tidlig 
oppstart. Professor Anne Marie Frøseth er leder for prosjektet. En søknad  om finansiering 
er under utarbeidelse og vil bli behandlet av universitetsledelsen. 

d. Fremtidsanalyser - NFR  
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte.  

e. Kina konferanse 
Viserektor Anne Christine Johannessen orienterte. En konferanse om UiBs samarbeid med 
Kina vil holdes i Aulaen 4. mai. Konferansen sammen faller med den Den offisielle åpningen 
av UiBs Norwegian China Law Centre.  

f. Kartlegging av UiBs samarbeide med næringslivet 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte om ny oppstart og første resultat for 
kartleggingsarbeidet som først ble påbegynt i 2016 men siden avbrutt.  

 
Eventuelt  
Ingen saker. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_sar.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9001_forskningsbasert_innovasjon_i_regionene_-_norges_forskningsrad.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9001_forskningsbasert_innovasjon_i_regionene_-_norges_forskningsrad.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9004_arbeidsgruppe_ph.d._organisering-1.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9005_framtidsanalyser_-_norges_forskningsrad.pdf
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