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Universitetets forskningsutvalg  
Møte 24. mars 2021 
12:30 – 15:00  
Møte var digitalt og ble holdt i Zoom  

Referat 

Til stede: Margareth Hagen Annelin Eriksen, Aino Hosea, Anne Beate Maurseth, Anne Marie 
Frøseth, Anne Marit Blokhus, Marit Bakke, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Muriaas, Nina 
Serdarevic, Anne Helen Mydland, Martine Jordana Baarholm  
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Yngve Brynjulfsen, 
Maie Eide, Anja Hegen, Charlotte Eide, Annette Servan 
 

I. Saker. 
Endring i sakslisten: Sak 10/21 Åpne læringsressurser ble behandlet som første sak i møtet. 

II. Referat fra møte 24. februar  
Godkjent  

III. Saker  

 
Sak 

FU 9/20 SDG-konferansen 2021 
Viserektor Annelin Eriksen orienterte om konferansen. Hennes presentasjon er 
tilgjengelig her. Utvalget drøftet bla. spørsmålet om konferansens fremtidige 
format, og en kombinasjon av digitale og fysiske møteplasser kan være en god 
løsning. Det vil være viktig å ha stor internasjonal rekkevidde og deltagelse, men 
samtidig utvikles muligheter for tradisjonell nettverksbygging  

FU 10/20 Åpne læringsressurser 
Saksforelegg, og utkast til utredning fra arbeidsgruppe var utsendt med 
sakslisten. Avdelingsdirektør Maria Carme Torras Calvo, (Universitetsbiblioteket) 
leder arbeidsgruppen og innledet og ønsket innspill fra utvalget til det 
avsluttende. Hennes presentasjon er tilgjengelig her. Utkastet ble godt mottatt i 
utvalget. Ut kast til anbefalinger e knyttet stil støtteapparat, informasjon på 
nettsider, opplæring og kvalitetssikring vil være til stor hjelp for undervisere. Det 
ble understreket at arbeidsgruppens anbefalinger må være lett tilgjengelig og at 
det i oppfølgingen legges ti rette for god opplæring, bl.a. gjennom e-læringskurs. 
I det videre arbeide vil det ære behov spesialister til å utarbeide veiledning og 
manualer, og viktig med kvalitetssikring knyttet til opphavsrett og personvern. 
Utkastet sendes ut på en høringsrunde på fakultetene den 12. april, med 
høringsfrist 7. mai, og behandling i utvalget 12.mai. 

FU 11/20 ERC 
Seniorrådgiver Anja Hegen innledet til diskusjon. Hennes presentasjon er 
tilgjengelig her. Utvalget takket for nyttig oppdatering, bla. med oversikt over 
ERC frister i 2022 og utkast til kontrakt med mentorer.   

FU 12/ 20 Retningslinjer for programevaluering av ph.d.-programmene ved Universitetet 
i Bergen 
Saksforelegg og vedlegg med forslag til retningslinjer var utsendt ed sakslisten. 
Seniorrådgiver Marie Eide innledet. Hennes presentasjon er tilgjengelig her.  
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Utvalget takket for en god redegjørelse med detaljerte beskrivelser og at saken 
var lagt frem for utvalget i god tid. Dette muliggjør en styrking av 
kvalitetsarbeidet.  Utvalget ba om at det ble tatt kontakt med NOKUT med sikte 
koordinering av evalueringskriterier. Saken legges frem på nytt i neste møte i 
utvalget.   

FU 13/ 20 Momentum - utlysning 
Saksforelegg og vedlegg var sendt ut med sakslisten. Utvalget sluttet seg til 
utlysning med følgende endringer: Det er ønskelig med en oppmyking av 
opptakskriteriene knyttet til alder og tid siden avlagt dr.grad, ved ta inn 
«normalt» i opptakskriteriene, som nå vi lyde: 
 

Ansatte ved UiB i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan 
søke om deltagelse i programmet. Kandidatene må normalt være under 
40 år, eller det må ha gått under 5 år fra avlagt doktorgrad, 

 
Beløpet til mentor beholdes på nåværende nivå (ingen reduksjon). 
Utvalget uttrykte ønske om flere deltakere. Dette vil bli tatt opp i forbindelse 
med utarbeidelse av neste års budsjett. 
 

Eventuelt a) Pandemisenteret. PÅ grunnlag av krav i utlysninger om at 
hovedveiledere skal være ved Det medisinske fakultet eller Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble reiset spørsmål om 
senterets tverrfaglige ambisjoner. Det ble klarlagt at stillingene som var 
utlyst ved senteret var lagt ditt av de to fakultetenes egne 
stillingsressurser. 

b) Fellesgrader. Seniorrådgiver Yngve Brynjulfsen orienterte om 
forberedelsen av en sak om fellesgrader som vil bli fremmet for utvalget 
i mai.  FIA er i dialog med NOKUT og indirekte med departementet om 
spørsmål knyttet til opprettelse av fellesgrader i Felles studentsystem. 
Det er et mål at ordningen med co-tutelle opprettholdes   
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