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Referat 
 
Medlemmer til stede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, Anne Marit 
Blokhus, Marit Bakke, Eirik Bratland, Terje-André Kvinlaug, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Louise 
Muriaas, Anne-Helen Mydland og Aino Hosia,  

Fra Forskningsadministrativ avdeling (FA): Christen Soleim, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Kristin 
Hansen, Yngve Brynjulfsen og Kristin Svartveit. 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent 
II. Protokoll fra møte 1. november   
III. SAKER 
 

FU 1/18 Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsstøtte (POS) 
Birgit Falch fra FA trakk frem hovedpunktene om disse to støtteordningene. For 2018 
skal det gjennomføres nye rutiner for tildeling, og det ble presentert forslag til 
endringer for de to støtteordningene. Utfra forslagene som ble presentert, diskuterte 
FU følgende problemstillinger: 
• FU ønsket at søknadsfristene på POS (posisjoneringsstøtte) burde fremskyndes. 
• FU diskuterte å lage et system for rapportering og loggføring for å kvalitetssikre at 

det tildelte beløpet blir benyttet i tråd med formålet i utlysningen.  
Prorektor og FA tar med seg innspillene fra møtet i det videre arbeidet med 
støtteordningene.       

FU 2/18 Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE) 
– søknader 2018 
Birgit Falch presenterte kriterier for årets tildelingsrunde og ga en oversikt over 
komiteens innstilling for årets søknader. Komiteen har fulgt prioriteringene fra 
fakultetene.  
Etter presentasjonen fra årets runde diskuterte FU følgende problemstillinger: 
• FU ønsket et tydeligere skille mellom hvilke finansieringskilder det kan søkes 

støtte til fra SPIRE og POS. 
• FU diskuterte hvorvidt «undervisningssamarbeid» bør fjernes fra kriteriene, slik at 

SPIRE avgrenses til å støtte rent forskningssamarbeid.   
• FU ønsket at det tydeliggjøres hva som menes med Vitenskapelig ansatt.  
• FU diskuterte å lage et system for rapportering og loggføring for å kvalitetssikre at 

det tildelte beløpet blir benyttet i tråd med formålet i utlysningen.  
• FU foreslo å samkjøre søknadsfristene til UiBs Fond og legater, SPIRE midler og 

Posisjoneringsmidler i 2019. 
Prorektor og FA tar med seg innspillene fra møtet i det videre arbeidet med 
støtteordningen. 

FU 3/18  Fremtidig organisering og kvalitetssikring av forskerutdanningen 
Prodekanene ble bedt om å holde et kort innlegg om de sentrale utfordringene ved de 
respektive fakultet i denne saken. Prodekanene ga eksempler på enkeltpunkter de 



ønsker å melde inn i høringsrunden eller utvikle i sin ph.d.-programbeskrivelse. Noen 
av prodekanene mente at det bør være noen felles retningslinjer for flere av 
elementene i forskerutdanningen, og signaliserte at det kunne være ønskelig med 
noen workshop for å få til en viss samkjøring eller idéutveksling. Fra alle hold ble det 
fremholdt at det nye organiseringen ikke må gå på bekostning av tverrfakultært 
samarbeid. Videre var det noen fakultet som nevnte at det er utfordrende å jobbe 
med programbeskrivelsen når den nye ph.d.-forskriften ikke er endelig vedtatt. De 
mener at det blir for kort tid mellom forskriftsvedtaket (31. mai), og frist for innspill 
angående ph.d.-program (22. juni). Flere av fakultetene ba om utsettelse av 22. juni-
fristen, spesielt siden mange benytter anledningen til å ta en helhetlig gjennomgang 
av forskerutdanningen ved fakultetet. Andre fakultet fortalte at de ikke hadde 
spesielle utfordringer med prosessen, men at de helst skulle sett et forskriftsutkast 
tidligere.     
Prorektor takket for innspillene og vil, sammen med FA, ta med seg disse i det videre 
arbeidet i saken. Tidsplanen forskyves. Forskriften legges ikke fram for 
Universitetsstyret før over sommeren. Mai-møtet i FU vil i sin helhet bli viet videre 
arbeid med forskerutdanningen. 

FU 4/18 Handlingsplan for universitetets satsing på samarbeid med Kina 
En arbeidsgruppe har utarbeidet et utkast til handlingsplan, og denne ble lagt frem 
som vedlegg i saken. Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner, presenterte 
utkastet for FU. Etter presentasjonen var flere av fakultetene opptatt av at det må 
følge med midler til å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen. Videre fremkom det et 
spesifikt ønske om at bachelorprogrammet i kinesisk bør nevnes i handlingsplanen. 
Det ble stilt spørsmål om punktet som gjelder samarbeid med Bergen Konfutse 
Institutt, ettersom andre UH-institusjoner har avsluttet et samarbeid med tilsvarende 
kinesiske kultursentre. 
Viserektor Eriksen tar med seg innspillene videre, men fortalte at saken skal legges 
frem for Universitetsstyret allerede 12. april. Det er dermed begrenset med 
muligheter for endring før dette møtet.   

 
 

IV. Orienteringer 
 

a. Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union 
Professor Mazzucato har skrevet en rapport inneholdende strategiske anbefalinger for 
EUs neste rammeprogram. Hovedbudskapet i rapporten er at en mission-oriented 
policy vil gi den beste utnyttelsen av rammeprogrammet. En lenke til rapporten ble 
sendt ut med sakspapirene.  

b. Muntlig orientering om Position Paper for FP9 
I et position paper for neste rammeprogram vil UiB understreke viktigheten av Hav, 
SSH-fagene, open science og at ERC fortsatt bør inneha en stor pott. 

 c. Årshjul for FU-saker 
Prorektor og FA arbeider med et årshjul for FU-saker, for mer forutsigbarhet for alle 
parter. Et utkast var vedlagt sakspapirene. 

d. Møteplan 
Det er satt opp en møteplan ut semesteret, som gir FU-møter én gang i måneden. 
Møteplanen var vedlagt sakspapirene. 
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