
 
Universitetets forskningsutvalg  
Møte 24. mars 2020  
12:30 – 15:00  
Møte var digitalt og ble holdt i Teams  

 

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.  
 
Forfall: 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, Hanne Widnes Gravermoen 
  

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

II. Referat fra møte 26. januar ble godkjent Referatet ble vedtatt uten innsigelser.  

III. Saker  

Det ble meldt tre saker til eventuelt: Utlysinger, Koronaforskning og Utsendt 
rapporteringsforespørsel. 

 

FU 9/20 Handlingsplan for samarbeid med Kina- løypemelding  
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. 
 
Prorektor innledet til saken. Avdelingsdirektør Benedicte Løseth redegjorde kort for 
bakgrunn og prosess. Handlingsplanen skal jevnlig være tema i Utdanningsutvalget og i 
Forskningsutvalget, og fortløpende oppdateringer vil gjøres i forbindelse med dette. 
 
Alle fakultet og administrative sentralavdelinger var i forkant bedt om å avgi uttalelse 
om virksomhet knyttet til planen. Det la grunnlag for saksforelegget som var lagt frem. I 
tillegg ledet viserektor Annelin Eriksen en arbeidsgruppe med professorene Camilla 
Brautaset (HF), Nils Gunnar Kvamstø (MN) og Bjørnar Borvik (JUS) som også ga innspill.  
 
Utvalget pekte på at saksforelegget burde ha vært mer tydelig på hva man skulle ta 
stilling til og at de økonomiske aspektene ikke var er tilstrekkelig berørt. Utvalget fant 
derfor ikke grunnlag for å ta stilling til de nye tiltakene som ble lansert. Utvalget tok 
det fremlagte saksforelegget til orientering som en statusrapport for virksomheten 
knyttet til Handlingsplanen, og pekte på at saken ga en god fremstilling av aktiviteten på 
UiB. og var et godt grunnlag for det videre arbeidet for samarbeid med kinesiske 
forskningsinstitusjoner. Utvalget mente det vil være behov for å se de foreslåtte 
tiltakene i lys av universitetets helhetlige budsjettsituasjon. Sekretariatet tar innspillene 
til orientering og saken vil bli tatt opp igjen på neste FU møte for en grundigere 
behandling.  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_handlingsplan_for_samarbeid_med_kina_-_oppfolging_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samarbeid_med_kina_komputv_v3mars20.pdf


 
Utvalget og berømmet Kompetanseutvalget for Kina for sitt arbeid med dokumentet 
«Samarbeid med kinesiske institusjoner –kontekst og refleksjoner» 
 
 

FU 10/20 ERC 
Prorektor Margareth Hagen innledet. Utvalget ble vist en presentasjon som 
oppsummerte arbeidet på fakultetene med å sette måltall og mobilisere kandidater. 
Presentasjon finnes her. Det ble besluttet at fakultetene skal arbeide videre med 
fakultetsvise måltall til neste FU, samt se nærmere på interne mønstre for å mobilisere 
vitenskapelig personell til å søke ERC.  
 

FU 11/20 Handlingsplan for forskerutdanning 
 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Utvalget ga konkrete innspill til 
tekst og struktur i det fremlagt forslaget som var utarbeidet av arbeidsgruppen. FIA 
arbeider videre med innspillene og endelig forslag blir lagt frem for utvalget på 
høringsrunde før saken legges frem for behandling i Universitetsstyret i mai. 
  

FU12 Revisjon av forskrift for dr.philos. – prosess 
 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Dr.philos.-forskriften er moden for revisjon, 
slik at den kommer mer i samsvar med den nye ph.d.-forskriften som trådte i kraft i 
2019. Dr.philos. graden skal fortsatt være en ikke-veiledet avhandling med ekstra høye 
krav til vitenskapelig kvalitet. I første fase vil FIA ha kontakt med fakultetenes ph.d. 
rådgivere med sikte på utarbeidelse av et høringsutkast til ny revisjon. Høringsutkast vil 
lagt frem for Forskningsutvalget før det blir sendt fakultetene for uttalelse. Et endelig 
forslag til forskrift legges frem for utvalget før endelige behandling i Universitetsstyret. 
 

O-sak 1/20 Orientering SFF 
En orientering med fremdriftsplan var sendt ut med sakslisten.  FIA arbeider med å 
gjøre prosessen digital, og vil komme tilbake med informasjon på et senere tidspunkt. 
   

O-sak 2/20 Høringsuttalelse Strategi NFR 
UiBs høringssvar var utsendt med sakslisten 
 

Eventuelt Utlysningen av vitenskapelige stillinger. Spørsmålet om utlysninger tas opp i mai-
møtet. 
 
Utspørring 
FIA hadde sendt ut en forespørsel til prodekanene om koronakrisens konsekvenser for 
den eksternt finansierte forskningen. Prodekanene pekte på at det bare er foreløpige 
tilbakemeldinger og det er behov for mer tid til å kartlegge og se konkrete følger av 
krisen mht til endringer i tidsplan, gjennomføring og utforming av tiltak. Temaet tas opp 
i eget møte med prodekanene.  
 
Koronaforskning: Spørsmål om søknader til NFRs koronautlysning tas opp senere. 
 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_erc_fu_230420.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_handlingsplan_ph.d_.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6010_utkast_til_handlingsplan_ph.d_.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_revisjon_dr.philos_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/10000_sff.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/10010_uttalelse_-_strategi_for_norges_forskningsrad_2020-2024.pdf

