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Universitetets forskningsutvalg  
Møte 23. mars 
Styrerommet, Muséplass 1 
12:30- 15:00 

Referat 

Til stede: Benedicte Carlsen, Gottfried Greve, Ole Thomassen Hjortland, Øyvind Frette, Marit 
Bakke, Martha Enger, Siri Gloppen, Berte-Elen Konow, Karsten Specht, Jostein Gundersen, 
Jenny Smedmark, Oscar dos Santos Kvalsvik 
 
Forfall: Nils Anfinset 
 
Fra administrasjonen: Benedicte Løseth, Bjørn Einar Aas, Birgit Falch, Yngve Brynjulfsen, 
Marie Eide, Magnus Holtermann, Are Straume, Vibeke Irgan, Charlotte Eide 
 

Saker 

I. Innkalling og saksliste ble godkjent 
II. Referat: fra møte 23. februar ble godkjent med endringer som ble påtalt i 

møtet. 

FU 13/22 Horisont Europa  

Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seksjonsleder Birgit Falch 
innledet. Hennes presentasjon er tilgjengelig her.  

Saken redegjorde for hvilke planer UiB har for oppfølging av Info 
day@UiB, som ble avholdt 14. januar 2022.  Utvalget ble bedt om å gi 
innspill til hvordan to nye arrangementer, 13. mai og 8. september, kan 
innrettes for å nå ut til forskere i bredden av UiBs fagmiljøer.  

FU ga innspill om at arrangementene bør være praktisk rettet, og at 
den digitale løsningen som er presentert for FU tidligere, brukes til å 
vise mulighetene i Horisont Europa. FU støttet forslaget om å ha stands 
og minglesesjoner, og pekte på viktigheten av at forskere inviteres til å 
fortelle om sine erfaringer. FU ønsket også at forskere deler sine 
erfaringer om nettverksbygging og partnerskap på et av 
arrangementene, og at det gis eksempler fra forskere som har vært 
evaluatorer i EU.  

FIA fikk fullmakt til å jobbe videre med innholdet i de to 
arrangementene.  

FU 14/22 ERC 

Saksforelegg var sendt ut med sakslisten. Seksjonsleder Birgit Falch 
innledet til diskusjon. Hennes presentasjon er tilgjengelig her.   

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_horisont_europa_-_saksforelegg_fu_mars_2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_horisont_europa_-_saksforelegg_fu_mars_2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_mobilisering_heu_230322_v2.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_mobilisering_heu_230322_v2.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_erc_-_saksforelegg_fu_mars_2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_erc_-_saksforelegg_fu_mars_2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_erc_fu_230322_v2.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_erc_fu_230322_v2.pdf
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Gratulasjoner bli gitt til de fire forskerne som nylig har fått tildelinger fra 
ERC.  

Utvalget diskuterte ambisjonsmål som er satt opp ved fakultetene og 
tidligere drøftet i utvalget. Utvalget ble også presentert for et forslag 
om å fortsette ordningen med faglige mentorer. 
 
Det var enighet om fortsatt å sette opp ambisjonsmål som en del av en 
intern prosess for utvalget, og som en hjelp for fakultetene selv til å 
sette noen strategiske mål om hva de vil strekke seg mot fram til 2027. 
FIA går i dialog med fakultetene om ambisjonsmål for perioden frem til 
2027. FIA sender også ut informasjon til fakultetene om en fortsettelse 
av ordningen med faglige mentorer.   

FU 15/22 Endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)  

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver 
Yngve Brynjulfsen innledet til diskusjon og hans presentasjoner 
tilgjengelig her. 

Alle tre forskriftssaker, FU-15-17/22 ble behandlet under ett.  

Et av hovedformålene med forskriftsendringene er behovet for mindre, 
men substansielle endringer forskriftene og en strukturell og språklig 
samkjøring. Det er bl.a. foreslått at delarbeider som inngår i 
avhandlingen ikke skal være eldre enn fem år også for dr. philos., ikke 
10 år som i gjeldende forskrift. Utvalget påpekte at 10 års regelen er 
godt tilpasset dr.philos. graden, og at den legger til rette for 
jevnbyrdighet i kvalitet og arbeidsomfang. Ph.d.-graden sier at 
delarbeider ikke kan være eldre enn fem år ved opptak til programmet. 
Sammen med den tid som går med som opptatt kandidat (3-5) vil det 
totale tidsrom være, fra eldste arbeid til avhandling er levert for 
disputas, i de aller fleste tilfeller innenfor en ramme på 10 år. Det 
samlede tidsrom for arbeid med dr.philos. bør være like langt. Dr. 
philos., og 10-årsregelen for eldste delarbeid er med å skape en 
tilnærmet lik tidsramme som for ph.d.-graden. 

Enkeltformuleringer og spørsmål et mindre omarbeidinger, opptak og 
desentralisering av godkjenning av bedømmelesekomiteens innstilling 
og ble også diskutert. Fakultetene vil få anledning til å gi uttrykk for sine 
synspunkter i høringsrunden.  

Innspillene fra utvalget il bli tatt med i det videre arbeidet med et 
høringsutkast som blir sendt høring i april med svarfrist i juni. 

 
FU 16/22 Endring i forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) 

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten (se referat i FU-sak 
15/22) 

https://www.uib.no/aktuelt/152655/fire-forskere-f%C3%A5r-erc-st%C3%B8tte-til-grensesprengende-forskning
https://www.uib.no/aktuelt/152655/fire-forskere-f%C3%A5r-erc-st%C3%B8tte-til-grensesprengende-forskning
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_saksfremlegg_ku_ph.d.-forskrift_1.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_saksfremlegg_ku_ph.d.-forskrift_1.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_vedlegg_ph.d.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_vedlegg_ph.d.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_doktorgradsforskrifter.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_doktorgradsforskrifter.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_saksfremlegg_dr.philos.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_saksfremlegg_dr.philos.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6010_vedlegg_dr.philos.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6010_vedlegg_dr.philos.-forskrift.pdf
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FU 17/22 Endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk 
utviklingsarbeid 
Saksforelegg og vedlegg var utsedt med sakslisten. (Se refereat i FU-sak 
15/22).  

FU 18/22 Status Ukraina og Russland 

Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seksjonsleder Are Straume 
innledet. Hans presentasjon er tilgjengelig her.  

UiB har etablert en ressursside for studenter og ansatte med 
informasjon om krigen i Ukraina. Ordningene med Scholars at Risk 
(SAR) Schoal rescue Fund i regi av International Institute for Education 
(IIE) ble presentert. 

Eventuelt 
Viserektor Benedicte Carlsen orienterte om det forestående NOKUT-tilsynet, 
som skal evaluere UiBs systematiske kvalitetsarbeid. Hvilke 5-8 programmer 
som blir valgt kan bli kjent før påske.  

Det ble orientert kort om utvalgets samling 22-23. juni Rosendal. Program vil 
bli utarbeidet. 
 
 
 
 
 
  

 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_saksfremlegg_ku_ph.d.-forskrift_1.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_saksfremlegg_ku_ph.d.-forskrift_1.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7010_vedlegg_ku_ph.d.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7010_vedlegg_ku_ph.d.-forskrift.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_status_ukraina.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_status_ukraina.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_ukraina.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_ukraina.pdf

