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Referat 
Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Anne Marit Blokhus, Marit Bakke, Gro 
Mjeldheim Sandal, Ragnhild Louise Muriaas, Anne-Helen Mydland, Eirik Bratland, Andreas Trohjell. 
Dessuten møtte Roland Jonsson. 

Fra administrasjonen: Birgit Falch, Vibeke Irgan, Espen Dahle, Bjørn Einar Aas. 

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

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

III. Saker 

FU 22/18 BOA-teamets rolle i de nye NFR prosessene knyttet til søknadsbehandling og 
evaluering 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. 
 
Leder av BOA-teamet (Bidrags og Oppdragsaktivitet), Vibeke Irgan, innledet og tok 
utgangspunkt i utvalgets av NFRs prosedyrer for utlysning og organisering av 
søknadsbehandling (frist 10. april) i møtet 24. august. 
 
I diskusjonen ble det pekt på at fakultetene har en avgjørende rolle, og at arbeidet med 
NFR-omleggingen må ha en faglig forankring hos fakultetsledelsen, ikke kun hos 
administrasjonen. Prodekanene vil legge til rette for dette ved fakultetene, i samarbeid 
med de respektive forskningsrådgiverne. BOA-teamet vil bidra målrettet og aktivt med 
kompetanseoverføring til fakultetenes forskningsrådgivere. Fakultetene vil selv styre 
arbeidet rettet mot forskerne, og vil organisere ulike tiltak for denne gruppen, med 
støtte fra BOA-teamet etter behov. Det ble også pekt på at det kan være behov for 
felles tiltakspakker som kan danne grunnlaget for disse fakultetsspesifikke løsningene.  
 
Informasjonen om omleggingen må ikke komme i for mange og oppstykkede etapper. 
Det legges opp til en ordning der fakultetene selv styrer sine egne løp overfor forskerne, 
men kobler inn BOA-teamet etter behov.  
 

FU 23 Presentasjonen av Kandidatundersøkelsen 2017 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle innledet og 
presenterte forskjellige funn fra undersøkelsen for 2017. De fleste kandidatene er 
fornøyd med den forskerutdannelsen de har gjennomført. Kandidatene blir bedt om å 
svare på hvor tilfredse de er med ph.d.-utdannelsen på en skala fra 1-7 (hvor 1 er ikke 
tilfreds og 7 er svært tilfreds). Gjennomsnittet for dette spørsmålet er 5,52. Dahles 
presentasjon kan lese her. 
 

 
Eventuelt 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_prioritering_i_boa-teamets_soknadsarbeid.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_kandidatundersokelsen_2.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kandidatundersokelsen_2017_utvalg.pdf

