
 
Universitetets forskningsutvalg 
Møte 24. januar 2018 
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Kollegierommet, Muséplassen 1 
 

Referat - utkast 

Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Beathe Maurseth, Anne Marie Frøseth, Jarl Giske, 
Marit Bakke, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Louise Muriaas, Bente Irminger, Eirik Bratland, Andreas 
Trohjell,  

Forfall: Anne-Helen Mydland, Aino Hosia 

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Magnus Holtermann og Yngve 
Brynjulfsen. 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
Grunnet møtekollisjon for prorektor ble Sak FU/1 om redelighet i ph.d utdanningen  
flyttet til slutten av møtet. 

II. Referat fra møte 14. desember 
Referatet ble godkjent  

III. Saker 

FU 1/19 Redelighet i ph.d.-utdanningen 
Innledning v/professor Matthias Kaiser, Senter for vitskapsteori.  
Professor Kaiser presenterte en del empiriske funn fra en spørreundersøkelse som ble 
utarbeidet og gjennomført som en del av prosjektet om forskningsintegritet i Norge 
(RINO).  
Undersøkelsen viste bl.a. en høy grad av normkonsensus rundt spørsmål om 
forfalskning, fabrikasjon og plagiering (FFP-spørsmål). Det klare flertallet oppfatter 
slike praksiser som svært problematiske. 
Professors Kaysers presentasjon er tilgjengelig her. 

FU 2/19 UiBs samarbeid med Norce 
Seniorrådgiver Magnus Holtermann, Forskningsadministrativ avdeling ga en 
presentasjon av NORCE, det nye forskningsselskapet. Presentasjonen la særlig vekt på 
samarbeidsforholdet mellom UiB som eieruniversitet og fagmiljøene i NORCE. NORCE 
skal samarbeide med og være komplementær til de virksomhetene universitetet 
driver, videreutvikle og styrke samarbeidet om forskning, innovasjon og nyskaping. 
Utvalget ba om bli holdt orientert om fremdriften i samarbeidet. 
Presentasjonen er tilgjengelig her. 
 

FU 3/19 Karriereutvikling for yngre forskere  
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Utvalget kom med innspill til sammensetning 
av arbeidsgruppen som skal utarbeide en karriereutviklingspolicy for yngre forskere 
ved UiB. Utvalget la vekt på at mandatet må presisere og tydeliggjøre forskjellene 
mellom policy og regelverk. 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rino_2018_delrapport_1_og_2_med_fak.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_norce_.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_karriereutvikling.pdf


 
Utvalget orienteres om arbeidsgruppens endelige sammensetning i neste møte. 
 

FU 4/19 Momentum 2: rekruttering, programtema og videre prosess 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Evalueringen av Momentum 1 (2018) viste at 
kandidatene var fornøyd med innholdet, men at det er behov for justeringer i 
programinnholdet. Det nye temaet kommunikasjon, endres til formidling.  
 
Rammen for programmet er 13 kandidater, med slik fordeling: Det humanistiske 
fakultet 2, Det medisinske fakultet 2, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2, 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2, Det psykologiske fakultet 2, Det juridiske 
fakultet 1, Fakultetet for kunst, musikk og design 1, Universitetsmuseet 1. 
 
Utlysningen skal vektlegge programmets formål og innhold. 
 
Utlysning legges frem for utvalget til orientering i Forskningsutvalgets møte 14. mars 
2019. 
 

 Plan S 
Prorektor orienterte om at innspill til Plan S er under utarbeidelse og vil bli sirkulert til 
dekanene m/kopi til prodekanene.  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2019 / Christen Soleim/Bjørn Einar Aas 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_saksforelegg_momentum_2_rev_14jan.pdf

