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Referat - utkast 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det ble meldt en sak til Eventuelt: Om UiBs høringsarbeid i tilknytning til Rapport fra 
ekspertgruppe (Underdalutvalget) om «Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler» 

II. Referat fra møte 24. mai 
Referatet ble godkjent. 

III. Saker 

FU 13/18 Proposal Development  

Presentasjon ved Gabi Lombardo og John Deer, London School of Economics (LSE) 
presenterte mål, modeller og metoder for hevet kvalitet og økt antall søknader til 
H2020, slik det var blitt utviklet ved LSE. Færre søknader med større budsjett har over 
tid gitt både større inntekter og økt deltakelse.  
Presentasjonen vedlegges referatet. 

FU 14/18 Internasjonalt forsknings-, innovasjons og policysamarbeid – gjennomgang 
 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Bjørn Einar Aas innledet. 
Gjennomgangen vil gi oversikt over kostnader og resultater knyttet UiBs deltagelse i 
institusjonelle nettverk. Utvalget sluttet seg til den fremlagte tidsplan. Kartleggingen 
ferdigstilles i oktober og legges frem for utvalget i november 2018. 
 

FU 15/18 Dialogmøter med fakultetene 
 
Saksforelegg ble utdelt i møtet. I visse saker kan være behov for en enda tettere dialog 
mellom fakultet og universitetsledelsen om oppfølging av viktige saker med 
utgangspunkt i fakultetenes forsknings- og forskerutdanningsmeldinger. Prorektor vil ta 
initiativ til separate dialogmøter med ledelsen ved hvert av fakultetene, sammen med 
avdelingsdirektør ved Forskningsadministrativ avdeling. Dialogmøtene vil gjennomføres 
i løpet av høsten 2018. 
 

FU 16/18 Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) i 2018 
 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  
Det blir to søknadsfrister i høstsemesteret: 15. august og 1. oktober. Det blir åpnet for 
at fakultetene kan søke om midler til fagstrategiske tiltak. 
 

 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_saksforelegg_om_gjennomgang_av_internasjonale_nettverk_uib.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4050_momenter_til_kartlegging_.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_pos-midler_2018.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6050_pos_tildelinger_pr_fakultet_11_mai_2018.pdf
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FU 17/18 Forslag til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk 
utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen 
 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Det fremlagte forslaget vil bli 
omarbeidet slik at det i sin form er mer i samsvar med forslag til forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.). Forslagets faglige innhold skal ikke revideres.  
 
For Fakultetet for kunst, musikk og design er det avgjørende at forskriften vedtas av 
Universitetsstyret før de første kandidatene begynner 1.oktober.  
 
Det var enighet i utvalget om at forslagene om forskrift for graden philosophiae doctor 
(ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid og graden philosophiae doctor (ph.d.), begge 
behandles i Universitetsstyrets møte 27. september 2018.  
 

FU 18/18 Tidsplan for forslag til endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 
 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Det vises til utvalgets drøfting av sak 16/18 ovenfor, 
om at forslagen til nye forskrifter for UiBs doktorgrader begge skal behandles i 
Universitetsstyrets møte 27. september. Tidsplanen vil oppdateres i henhold til dette. 
 

Eventuelt Prorektor orienterte om UiBs høringsarbeid i tilknytning til rapport fra en ekspertgruppe 
(Underdalutvalget) om «Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler». Utkast til 
høringsuttalelse fra UiB vil bygge på momenter fra en diskusjon med dekanene. 
Utkastet sendes til fakultetene ultimo august. Prodekanene oppfordres til å komme 
med innspill og bidra i diskusjonen ved fakultetene. 
 

 Prorektor takket Terje-André Kvinlaug for grundig arbeid som studentrepresentant og 
for hans innsats for å integrere studentene i utvalgets arbeid. Andreas Trohjell ble 
ønsket velkommen som ny studentrepresentant. 

 
 

19.06.2018 / Bjørn Einar Aas 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_saksforelegg_forslag_kunst_ph.d_v2.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7050_ku_phd_utkast_.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_tidsplan_forskrift_og_programbeskrivelse.pdf

