
 

 
Universitetets forskningsutvalg  
Møte 6. mai 2020  
12:30 – 15:00  
Møte var digitalt og ble holdt i Zoom  

Referat - utkast 

Til stede: Margareth Hagen, Anne Beate Mauseth, Anne Marie Frøseth, Anne Marit Blokhus, 
Marit Bakke, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Louise Muriaas, Anne Helen Mydland, Aino 
Hosia, Eirik Bratland, Andreas Trohjell  
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Are Straume, Yngve 
Brynjulfsen, Kristin E. Kjøde, Kristin Svartveit, Hans Egil Offerdal, Bjug Bøyum, Maria H.M. 
Dolve.  
I alt ble 41 personer ble gitt tilgang til møtet og deltok i alt vesentlig under sak13/20 UiB og 
Kina.  
  

I. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent.  

II. Referat fra møte 24. mars. Referatet ble godkjent.   

III. Saker  

FU 13/20 UiB og Kina 

Saksforelegg, UiBs handlingsplan for Kina samt dokumentet «Samarbeid med kinesiske 
institusjoner – kontekst og refleksjoner» var utsendt med sakslisten. 

Visererektor Annelin Eriksen innledet til diskusjon. Hennes presentasjon kan leses her.  

Utvalget syntes saken ga god informasjonen om arbeidet med handlingsplanen. 
Utvalget understreket at forskerne kan stå overfor ulike, men krevende og komplekse 
utfordringer i møtet med det kinesiske forsknings- og utdanningssystemet. 
Samfunnsforskere kan oftere møte institusjonelle og overordnete politiske føringer som 
kan medføre begrensninger i det faglige samarbeidet, enn tilfellet er i medisinske og 
naturvitenskapelige fag. Det ble videre understreket at å bygge forskningssamarbeid 
krever langsiktig innsats fra alle involverte parter. 

Det ble påpekt behov for utvikling av IT-kompetanse i forbindelse med forskningsdata 
og digital sårbarhet i samarbeidet med Kina. 

Utvalget påpekte videre at samarbeidskompetansen som er opparbeidet ved fakultet og 
fagmiljø i større grad bør komme hele organisasjonen til gode. Utvalget var opptatt av 
synliggjøring av ressursbruk, og merket seg at de foreslåtte justeringene i 
Handlingsplanen var konkretiseringer som er ment å finne sin finansering innenfor 
dagens økonomiske ramme for handlingsplanen. I den grad dette vil medføre 
konsekvenser for budsjett og prioriteringer må dette behandles i den ordinære 
budsjettprosessen.  

UiBs kompetanseutvalg ble berømmet for dokumentet «Samarbeid med kinesiske 
institusjoner – kontekst og refleksjoner» som tar opp viktige og nærliggende spørsmål 
knyttet til akademisk frihet i Kinasamarbeidet. FU tok ellers saken til orientering. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_uib_og_kina.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_uib_og_kina.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/handlingsplan_uib_og_kina_uib_nor_web.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/handlingsplan_uib_og_kina_uib_nor_web.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3020_samarbeid_med_kina_2020_nor_v_ka5mai20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3020_samarbeid_med_kina_2020_nor_v_ka5mai20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3020_samarbeid_med_kina_2020_nor_v_ka5mai20.pdf


 

FU 14/20 ERC 

Avdelingsdirektør Benedicte Løseth orienterte. Hennes presentasjon kan leses her.  
Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) vil ha særskilte møter med fakultetene om 
deres behov og legge til rette for lokal oppfølging fra FIA på områder som mobilisering 
av kandidater mot 2021, søknadsstøtte, lokal skreddersøm og ønsker om sentrale tiltak 
samt vurdering av ressursbehov for å nå målsetningene.  

FU 15/20 Publikasjonstall 

Avdelingsdirektør Maria Carme Torras og seniorrådgiver Susanne Mikki presenterte for 
2019. Universitetsbiblioteket innledet. UiB ligger stabilt med (-0,7%) sammenlignet med 
2018. Det er tendens til en økning mot Internasjonalt samforfatterskap Publiseringstall 
for de enkelte fakultet vil bli utarbeidet.t 

FU 16/20 Ph.D. Utdanningsmelding 2019. 

Saksforelegg og fakultetenes meldinger var utsendt med sakslisten.  Utvalget påpekte at 
at den fremlagte melding var god og interessant og viste stor forståelse for de viktige 
nyansene i grunnlagsmaterialet. Gjennomføring ved UiB har stabilisert seg på 64%. 
Nasjonalt snitt i 2019 var  66%.   

FU 17/ 20 Revisjon av Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen 

Saksforelegg et høringsutkast og en kommentarveiledning var sendt ut med sakslisten. 
Høringsutkastet blir sendt til fakultetene, med frist i august. 2020. et 

  

FU 18/20 Kombinert utlysning av førsteamanuensis og professor 

Saksforlegg var utsendt med sakslisten. Utvalget drøftet rutiner som fakultetene har ved 
sakkyndig bedømmelse og ansettelse av søkere i tilknytning til utlysninger av faste 
vitenskapelige stillinger. Det oppstår spesielt vanskelige vurderinger ved bruk av 
kombinerte utlysninger av faste stillinger som førsteamanuensis/professor.  

Saken tas opp med HR-avdeling og kan diskuteres videre i prodekan-forum. 

 

FU 19/20 Friends of the ERC 

Saksforelegg og kopi av signatarbrev var sendt ut med sakslisten. Seniorrådgiver Are 
Straume orienterte. Hans presentasjon kan leses her. Universitetet i Bergen har tatt 
initiativ til en europeisk kampanje for å påvirke EUs neste budsjett, gjennom 
underskriftskampanje og et åpent brev til Europas ledere. Universitetet i Bergen har tatt 
initiativ til en europeisk kampanje for å påvirke EUs neste budsjett, gjennom 
underskriftskampanje og et åpent brev til Europas ledere. Kampanjen nådde pr medio 
juni nådd sitt mål om 10 000 underskrifter. 

 

  

O-sak 3/20 Handlingsplan for forskerutdanning 

Handlingsplanen var sendt ut med sakslisten 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3500_presentasjon_om_erc_pa_fu_06.05.20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3500_presentasjon_om_erc_pa_fu_06.05.20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_ph.d.-utdanningsmelding.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_ph.d.-utdanningsmelding.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4040_fakultetenes_forskerutdanningsmeldinger.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4040_fakultetenes_forskerutdanningsmeldinger.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_revisjon_av_forskrift_for_dr._philos.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_revisjon_av_forskrift_for_dr._philos.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_utkast.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_utkast.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5020_kommentarer_dr.philos.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5020_kommentarer_dr.philos.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_kombinert_utlysning.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_kombinert_utlysning.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_friends_of_the_erc.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_friends_of_the_erc.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8001.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8001.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8010_friends_of_the_erc_-_ver._11.05.20.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8010_friends_of_the_erc_-_ver._11.05.20.pdf


 

O-sak 4/20 Norhed II 

Orientering gis i senere møte 

O-sak 5/20 Brusselkontoret 

Seksjonssjef Birigit Falch orienterte om prosessen for rekruttering av ny leder for UIBs 
kontor i Brussel. 

O-sak 6/20 Nasjonale referansegrupper 

Muntlig orientering i senere møte 

Eventuelt Ingen saker. 

 


