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Bakgrunn
Som en del av den årlige rapportering om virksomheten, ba Universitetsledelsen i brev av
12.12.203 fakultetene om å utarbeide forsknings-, forskerutdannings og utdanningsmeldinger
for 2013. Disse meldingene er viktige dokument for rapportering av oppnådde resultater og
prioritering av tiltak. Universitetsledelsen la opp til at meldingene skulle ha et hensiktsmessig
format som sikret effektiv rapportering. Samlet skulle ikke de tre meldingen overstige seks
sider. Frist for meldingene fra fakultetene var satt til 1. april. I det nye formatet for
Forskningsmeldingen ble fakultetene bedt om å kommentere følgende punkter på en
kortfattet måte, maks 2 sider:
Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen
for 2012 og planer og
prioriteringer for 2014.
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)
Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II
Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen
ekstern finansiert virksomhet
Oppfølging av fagevalueringer fra 2013

Resultater

EU FP7
EUs 7nde rammeprogrammet var under avslutning i 2013. UiB har deltatt i 464 søknader
(206 som koordinator), hvorav 97 ble innstilt til finansiering. Sammenliknet med Ui0 og
NTNU har UiB noe bedre suksessrate (21% mot hhv. 19% og 18%). Flest søknader ble
sendt til ERC. Til tross for lav suksessrate, har UiB sin største FP7 inntekt fra dette
programmet. ERC prosjektene har god finansiering som ikke skal deles med partnere (med
unntak av Synergy Grants).
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UiB fikk 2 nye tildelinger fra European Research Council (ERC) i 2013, fra Advanced Grant
og Synergy Grant.
En forskergruppe ledet av Bruce Kapferer ved Institutt for Sosialantropologi skal forske på
egalitarianisme i en vestlig sammenheng. I dette Advanced Grant prosjektet vil fokus være
på hva som egentlig skaper skillelinjer av likheter og forskjeller.
Prosjektet Ice2Ice skal studere hva som skjer med isen på Grønland dersom sjøisen i
Norskehavet forsvinner. Dette er det første Synergy Grant med norsk eller dansk ledelse. Fra
norsk side ledes prosjektet av Eystein Jansen ved Bjerknessenteret.
Norges Forskningsråd
UiB administrerte i 2013 i alt 377 prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd med en
samlet økonomisk ramme på 395 millioner kroner. Fri prosjektstøtte utgjorde den største
hovedaktiviteten med i alt 34% av midlene, etterfulgt av Handlingsrettede programmer med
16% prosjekter og SFF/SFI/FME med 13% av midlene. Blant fakultetene hadde MN den
største projektporteføljen (161 prosjekt), etterfulgt av MOF (78), SV (52), HF (45), PSYK (21)
og JUSS (14).
Infrastruktur
I november tildelte NFR i alt 150 millioner kroner til forskningsutstyr ved UiB. 46 av
millionene skal gå til en undervannsrobot knyttet til Senter for geobiologi, et av UiBs sentre
for fremragende forskning (SFF). Undervannsroboten kan gå ned til 6000 meters dyp, og er
fjernstyrt. Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet får i tillegg midler til en NMR-plattform
i tilknytning til Kjemisk institutt og Molekylærbiologisk institutt. Over 50 millioner kroner skal
brukes til et stort mikroskop som gjør at man kan se strukturer i molekyl. Institutt for
geovitenskap og Bjerknessenteret får midler til et laboratorium for sedimentanalyser som
muliggjør rekonstruksjon av fortidens klima på nye måter.
Det medisinsk-odontologiske fakultet fikk bevilget midler til å videreutvikle kompetanse i
forskning på helseregister. Registeret gjør forskerne bedre i stand til å forske på risiko for
sykdom. Allerede i dag har fagmiljøet samarbeid med Folkehelseinstituttet. Planen er at alle
forskere skal kunne komme til UiB og få hjelp til planlegging og analyse når de har store
datamengder.
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Senter for fremragende forskning (SFF)
Ved slutten av 2012 ble UiB tildelt tre av totalt tretten nye SFFer: Birkeland Centre for Space
Science, Centre for Cancer Biomarkers og Centre for Intervention Science in Maternal and
Child Health. UiB deltar dessuten i stor grad i Centre for Mental Disorders Research som
ledes fra Ui0. Alle disse hadde oppstart i 2013.
NORKLIMA
UiB fikk i underkant av MNOK 100 av Forskningsrådets totale tildeling på MNOK 160 til norsk
klimaforskning (NORKLIMA), knyttet til seks prosjekter.
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Professor Rolf Bjerkvig og kollegaene hans ved Institutt for biomedisin ble i desember 2013
tildelt 16 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Midlene vil styrke forskning
på kreft i hjernen. Midlene vil i tillegg bidra til å få overført viten og forskning til klinikkene,
ved at forskerne får økt mulighet til å bringe forskningsresultatene inn til klinisk utprøving,
samt til å ta i bruk nye behandlingsmetoder for pasienter med hjernesvulst.
Bergens forskningsstiftelse (BFS)
I 2013 fikk UiB innvilget støtte til tre kandidater via rekrutteringsprogrammet til Bergens
forskningsstiftelse (BFS). I de ni årene som er gått siden BFS startet sin virksomhet, er det i
alt tildelt 22 rekrutteringspakker til fagmiljøer ved UiB. Sammen med bevilgningene fra
Bergens medisinske forskningsstiftelse innebærer dette at MNOK 308 er blitt tilført
forskningsmiljøene i Bergen fra de to Bergensstiftelsene i denne perioden.
Publisering1
Institusjonene i universitets- og høyskolesektoren rapporterer årlig sine vitenskapelige
publikasjoner til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Disse dataene gir en
komplett oversikt over den vitenskapelige publiseringen (ikke bare artikler i tidsskrifter) og
benyttes bl.a. som indikator i finansieringsmodellen for sektoren. Tabellen nedenfor viser
institusjonenes andeler målt som publikasjonspoeng i 2013. Som vi ser står Ui0 for den klart
største andelen av den vitenskapelige publiseringen i universitets- og høyskolesektoren med
25,7%. Dernest følger NTNU (20,9%), UiB (13,7%) og UiT (7,2%). Til sammen står de fire
breddeuniversitetene for 67,5 % av publiseringen i UH-sektoren.
Tabellen viser også utviklingen av publikasjonspoeng i 2013 sammenliknet med 2012 og
2009. Totalt har antall poeng falt med 1,6 % fra 2012 til 2013. Det er første gang siden
målingene startet i 2004 at totalt antall poeng har gått ned. Sammenliknet med 2009 har
summen økt med 18,7 %. Utviklingen på institusjonsnivå varierer mye. Av breddeuniversitetene har Ui0 og UiB hatt svakest relativ utviklingen i perioden fra 2009 med hhv.
7,6 og 10 % økning i antall publikasjonspoeng. NTNU har hatt den største relative veksten i
antall poeng i 4-årsperioden med rundt 22,5 %. Generelt har høgskolene styrket sin posisjon
i forhold til universitetene.
I 2013 bidro MN med flest publiseringspoeng (28%) ved UiB. Dernest fulgte HF (23 %), MOF
(19%), SV (13%), PSYK (9%), JUSS (5%), UM (2%), andre (1%).
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Omtalen er hentet fra rapporten utarbeidet av D. W. Aksnes og S. Mikki ved Universitetsbiblioteket: Vitenskapelig

publisering

ved Universitetet

i Bergen 2014. Statistikk

og indikatorer.
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Vitenskapelig publisering1i universitets- og høgskolesektoren 2013, antall og andel
publikasjonspoeng per institusjon/institusjonstype og relativ utvikling fra 2012 og 2009
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Meldingene fra hvert fakultet følger vedlagt og kommenteres ikke i sin helhet, med unntak av
enkelte gjennomgående fellestrekk.

Oppfølging av prioriteringer
Fakultetene har etablert nye sentra og videreførte oppbygget kompetanse fra avsluttede
SFF-er. Mye arbeid legges allerede i å identifisere mulige kandidater til neste SFF utlysning
og oppfølging av fakultetenes ulike strategiske satsinger, samt økt innsats og målrettede
tiltak for økt ekstern finansiering av forskning, særlig i Horisont 2020. Prioriterte strategiske
satsninger videreføres og ligger til grunn for en målrettet faglig utvikling. I 2014-2015 vil nye
handlingsplaner for forskning og forskerutdanning bli utarbeidet.

Prioritert forskningssamarbeid
Fakultetene har et bredt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og
internasjonalt som videreføres og styrkes. UH-nett vest er et aktivt nettverk. Av nye initiativ
kan nevnes energisamarbeidet Science City Bergen (SCB) Og Hjortsenteret for marin
økosystemdynamikk som er opprettet med HI, Nansensenteret og Uni Research.
Fakultetene driver et aktivt samarbeid med BTO og aktører i offentlig og privat virksomhet.
Det ble sendt inn 4 søknader om Senter for forskningsbasert innovasjon med UiB som
koordinator og 7 som partner. En av koordinatorsøknadene var MediaCity Bergen som kan gi
en slagkraftig internasjonal satsing på forskning og innovasjon.

Forskningsledelse
Alle fakultet retter fornyet og økt oppmerksomhet mot behovet for styrket forskningsledelse.
Det er satt i gang og gjennomført kurs og opplæring, enten ved eget fakultet eller i samarbeid
med andre fakultet ved UiB eller nasjonalt. Målene for opplæringen er bl.a. å bidra til
strategisk samkjøring, økt kompetanse innen utvikling og gjennomføring av
forskningsprosjekter, prosjektstyring, ledelse av forskningsgrupper/team, og kommunikasjon
og formidling av forskningsresultater. Det er avholdt kurs som spesielt er lagt til rette for
yngre forskere.

Tverrfaglighet
Alle fakultet er engasjert i tverr- og flerfaglig virksomhet internt mellom institutt og fagmiljø
ved eget fakultet, på tvers av fakultetsgrensene, men også i samarbeid med andre
institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Innen klima og miljørelatert forskning har det grodd
fram flere tydelige, langsiktige og brede samarbeidsprosjekt. Dette har en klar sammenheng
med stor prosjektaktivitet i klimaforskningen. Opprettelse av ulike sentre, som SFF-ene men
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også ERC prosjekter finansiert av EU og andre sentredannelser som Jebsen sentre for
Kreftforskning og Senter for konkurransepolitikk, synes å stimulere til et langsiktig tverrfaglig
forskningssamarbeid. I meldingen peker fakultetene også på tverrfaglige
samarbeidsprosjekter som er forankret i Uni Research.

Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå Il
Incentivordninger opprettholdes der de finnes, enten på fakultet- eller på instituttnivå.
Fakultetene legger vekt på å øke de ansattes kunnskap om hvordan publisering kan gi bedre
uttelling ved å prioritere publisering på nivå II. Økt fokus på registrering av publikasjoner i
CRISTIN og instituttenes godkjenningsrolle har bidratt til å styrke eierskapet til prosessen
rundt publisering. Noen instituttledelser tar publisering systematisk opp i medarbeidersamtaler.

H2020
Fakultetene arbeider aktivt for mobilisering og økt deltakelse i Horisont 2020 og annen
eksternfinansiert virksomhet. Fakultetene støtter søknadsprosesser og koordineringsarbeid
og enkelte fakultet har etablert incentivordninger eller avsatt forskningsstrategiske midler for
å stimulere fagmiljøene til å søke eksternfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder.
FA har etablert et nettverk for forskningsrådgivere bl. a. for å sikre at det drives et
systematisk informasjons- og støttearbeid i fagmiljøer ved UiB.

Oppfølging av fagevalueringer fra 2013
Ingen evalueringer ble gjennomført i 2013. Fakultetene mener imidlertid at evalueringer er
viktige for å synliggjøre styrker og svakheter, og oppfølging av evalueringer pekes på som et
viktig strategisk virkemiddel for å styrke forskningskvaliteten. I etterkant av tidligere
evalueringer har enkelte fakultet gjennomgått forskningsgruppenes sammensetning og
ledelse. Gode vurderinger i evalueringer kan gi belønningsmidler.
Vedtak:
Universitetsstyret tar Forskningsmeldingene

for 2013 til orientering.

16.05.2013 Bjørn Einar Aas og Heidi Annette Espedal
Utrykte vedlegg (legges på nett):
Forskningsmeldingene fra fakultetene
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NA.:

Forskningsmelding 2013

Det humanistiske fakultet
Universitetet

i Bergen

Oppfølging av prioriteringer
prioriteringer

omtalt

i forskningsmelding
for

for 2012

og planer

og
2014

I 2013 ble Senter for humanistiske rettsstudier (CHLS) etablert. Forskningssenteret
etablert med UiB-finansiering som oppfølging av toppskår i forrige SFF-runde.

ble

Videreføring av deler av kompetansen fra SFF i middelalderforskning ble implementert med
tre ph.d.-stipend- og to postdoktorstillinger øremerket to nye forskergrupper ved fakultetet.
Forskergruppen middelalderstudier - topografi og nettverk ved AHKR og forskergruppen for
middelalderfilologi ved LLE, ble startet opp i 2013. Innenfor fagområdet middelalderstudier
skal det i 2014 arbeides med utvikling av et prosjekt om Magnus Lagabøtes landslov, bl.a. i
samarbeid med Det juridiske fakultet.
Fakultetet fikk i 2013 ikke tildelt nye prosjekter i konkurransen om frie midler fra NFR eller
«fellesløftmidler»,
men ett prosjekt fikk gjennomslag i Program for samisk forskning:
«Negotiating
History: Photography
in Såmi Culture». Fakultetet vil i 2014 styrke
oppmerksomheten omkring rutiner og kvalitetssikring av eksternfinansierte prosjektsøknader
ved enhetene, bl.a. med informasjonsmøter,
interne fagfellevurderinger
underveis i
prosessen og generelt forbedret administrativ støtte for søkerne.

Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner
næringsliv lokalt, nasjonalt og internasjonalt

samt samfunn og

Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har en lang tradisjon for samarbeid med andre
forskningsinstitusjoner
både nasjonalt og internasjonalt. I meldingene fra grunnenhetene
fremgår hvordan samarbeidet blir videreført og styrket, og hvordan det arbeides med å
opprette nye og styrke eksisterende samarbeidskanaler.
Griegakademiet ved senter for musikkterapiforsking (GAMUT) utarbeidet en skisse til SFIsøknad høsten 2013. Tilbakemeldingen fra forskningsrådet viste en tydelig prioritering av
næringslivsrelevant forskning i vurderingen av SFI-søknader på bekostning av innovasjon i
offentlig sektor. GAMUT vil i 2014 søke annen finansiering for å utvikle et vestnorsk nettverk
og klynge for musikkterapiforsking og praksisutvikling i samarbeid med bl.a. UNI Helse og
Helse Bergen. I juni 2013 publiserte Helsedirektoratet nye nasjonale retningslinjer for
behandling av mennesker med psykoselidelser. Musikkterapi gis her en sterk anbefaling, i
stor grad basert på forskning gjennomført ved GAMUT.

Arbeid

for

å styrke

forskningsledelse,

organisering

og

strategisk

planlegging

Fakultetet har i samarbeid med SV i 2013 gjennomført et felles opplæringsprogram for yngre
forskningsledere.
Mål for programmet var å øke kompetanse
innen utvikling og
gjennomføring av forskningsprosjekter
med vekt på ekstern finansiering, prosjektstyring,
ledelse av forskningsgrupper/team,
og på feltet kommunikasjon
og formidling av
forskningsresultater.
Forskningslederprogrammet
ga også forskerne mulighet å bygge
nettverk på tvers av fagmiljøer ved de to fakultetene. Fakultet vurderer å tilby tilsvarende
opplæring i 2015.
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Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)
Det gjeldende forskingsstrategiske
prinsipp ved HF er at satsinger skal springe ut av
kompetansen i fagmiljøene. Fakultetet er tilbakeholdent med strategiske satsinger definert
ovenfra og som ikke er forankret i eksisterende spisskompetanse i fagmiljøene, eller i miljøer
med potensial for utvikling. Fakultetet har implementert en budsjettmodell som innebærer at
resultatmidlene til forskning er fordelt videre til grunnenhetene. Grunnenhetene har dermed
et større handlingsrom til å følge opp og støtte satsinger, prosjekt og søknader lokalt.
Fakultetets faste stipendiathjemler er fordelt til grunnenhetene, og gir grunnenhetene stor
frihet og ansvar i forhold til planlegging av til forskningsaktivitet.
Alle enhetene er i ulik grad preget av flerfaglig og tverrfaglig aktivitet enten som pådrivere
eller deltakere. Ved FOF er det eksempelvis den strategiske satsingen i politisk filosofi og
sinnsfilosofi som i 2014 skal videreutvikles som tverrfaglige forskningsprosjekter knyttet til
miljøfilosofi på den ene siden og forholdet mellom filosofisk forskning og nevrovitenskap på
den andre siden. FOF vil i tilknytning til satsingen videreutvikle samarbeidet med det juridiske
og medisinsk-odontologiske fakultet samt Høgskolen in Bergen.
IF deltar i det tverrfakultære og flerfaglige forskningsprosjektet Linguistic representations of
climate change discourse and their individual and collective interpretations (LINGCLIM) som
startet i 2013 og har flere tverrfaglige forskergrupper, i likhet med de øvrige enhetene ved
fakultetet.

Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II
Andel av nivå 2 publikasjonspoeng ved fakultetet var i 2012 på 25 % som er litt over
gjennomsnittet sammenliknet med tilsvarende fakultet ved de øvrige breddeuniversitetene.
Statistikken (Aksnes & Mikki rapporten 2013) viser også at det er store årlige variasjoner i
andel publikasjonspoeng på nivå 2 ved mange av enhetene. DBH-tall for 2013 er ennå ikke
klare, men foreløpige data fra Cristin antyder en betydelig vekst i publikasjonspoeng for
fakultetet fra året før. Grunnenhetene vektlegger publisering i poenggivende kanaler som
kriterium for tildeling av småforskmidler, publiseringsstøtte og undervisningsfrie semester.
Noen av instituttledelsene tar publisering systematisk opp i medarbeidersamtaler.
Arbeid for mobilisering
virksomhet

og økt deltakelse i Horizon 2020 og annen eksternfinansiert

Fakultet satser på å øke EU-finansiert aktivitet og flere miljøer er i gang med å identifisere
prosjektmuligheter innenfor Horizon 2020. Fagmiljø med fokus på kritisk refleksjon over
forholdet mellom vitenskap og samfunn ved SVT, Wittgensteinsarkivet ved FOF, Senter for
humanistiske rettsstudier og fagmiljøet knyttet til digital kultur og elektronisk litteratur ved LLE
og forskergruppen
Europas grenser ved IF er særlig aktive her.
Flere ansatte og
forskergrupper arbeider med søknader til Forskningsrådet.
Oppfølging av fagevalueringer

fra 2013

Det ble ikke gjennomført fagevalueringer

ved fakultetet i 2013.
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Forskningsmelding2013 - Det medisinsk-odontologiske fakultet
I 2013 har fakultetet fortsatt oppfølgingen av fakultetets strategiplan og handlingsplan for forskning
og forskningsinfrastruktur 2010-2014. Av planer og prioriteringer som ble skissert i forskningsmeldingen for 2012, har samtlige institutter hatt fokus på å øke ekstern finansering, publikasjon- og
doktorgradsproduksjon, samt rekruttering av både vitenskapelige og teknisk ansatte. Dette har
resultert i blant annet en økning i antall publikasjoner, og det ble avlagt hele 115 doktorgrader ved
fakultetet i 2013.

Oppfølging av prioriteringer
prioriteringer
for 2014

omtalt i forskningsmeldingen

for 2012 og planer og

I 2012 fikk fakultetet to nye sentre for fremragende forskning (SFF)—Centre for Cancer Biomarkers
(CCBIO) og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC). I tillegg er
forskere fra Klinisk institutt 2 (K2) partnere i et nyopprettet SFFved Universitetet i Oslo —Norsk
senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). I løpet av 2013 er nøkkelpersoner tilsatt og ved
alle sentrene er forskningsaktiviteten i gang, med forventninger om klar opptrapping i løpet av 2014.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)fikk videre i 2013 tilslag om ny nasjonal
infrastruktur for helseregistre for forskning, Health Registries for Research, finansiert av
INFRASTRUKTUR-programmet i Forskningsrådet.
Som oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2012 og ny instituttstruktur
institutter gjennomgått og etablert ny forskningsgruppestruktur i 2013.

i 2013, har flere

Fakultetets satsning på forskningsinfrastruktur ga i 2013 uttelling blant annet i form av forbedrede
laboratoriefasiliteter for det klinisk odontologiske forskningsmiljøet i nytt odontologibygg. Det er
videre etablert en ny kjernefasilitet for Biostatistikk og dataanalyse ved IGS.Tilsvarende har flere
institutter i løpet av året hatt en gjennomgang av de tekniske stillingene og vil følge opp med
kompetanseheving og rekruttering i 2014. Gjennomgående for instituttenes planer for 2014 er å
videreføre strategiske mål for økt andel eksternt finansiert forskning, økt publisering, sikre
rekruttering, og bedre og styrke nasjonale, regionale og internasjonale forskningssamarbeid. I løpet
av 2014 vil det bli utarbeidet nye handlingsplaner for forskning og forskerutdanning. Flere områder
utpeker seg, blant annet økte ambisjoner for ekseternfinansiering (særlig Horizon 2020 i EU),
utvikling av langsiktig rekrutteringsstrategi, etablere systematisk utdanning av PhD-veiledere og
utreding av «forsknings-RBO» (resultatbasert omfordeling etter forskningsproduksjon).

Prioritert forskningssamarbeid
med andre forskningsinstitusjoner
samfunns- og næringsbv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt

samt

Fakultetet har omfattende og langvarige internasjonale forskningssamarbeid som både gir økt
kvalitet, økt mobilitet, samt økt andel eksternt finansiert forskning. Dette skjer i form av
partnersamarbeid i prosjekter, bruk av tyngre infrastruktur, utveksling og forskningsopphold blant
vitenskapelig ansatte. For å sikre økning og kvalitet relatert til internasjonalisering oppfordres alle
vitenskapelig ansatte ved fakultetet til å benytte seg av de utvekslingsmulighetene som finnes, bl.a.
for faglig kvalitetsutvikling og strategisk viktige søknadsprosesser.
Instituttene har som målsetting å styrke og videreutvikle samarbeidet med lokale, regionale og
nasjonale samarbeidspartnere som blant annet Helse Bergen og Helse Vest, Folkehelseinstituttet, Uni
Helse, Bergen Kommune, NIFESog Den offentlige tannhelsetjenesten. Oppbygging av
kjernefasiliteten for Biostatistikk og dataanalyse anses som viktig eksempel på tiltak for å utvikle et
tettere samarbeid med andre institutter, helseforetak og andre nasjonale institusjoner.

Av næringslivssamarbeid kan nevnes utspring fra Institutt for biomedisin (IBM) som NOVO-SEEDS
(forprosjekt for en mulig firmaetablering), BerGenBio AS og Inkubator virksomhet. Fakultetet har i
løpet at 2013 hatt møter med BTO og andre aktører i offentlig og privat virksomhet angående
forskningsbasert innovasjon og vil følge dette opp videre bl.a. gjennom konkrete handlingsplaner.

Arbeid for å styrke forskningsledelse,
organisering og strategisk planlegging
Fra januar 2013 ble ny instituttstruktur med faglige og administrative tilpasninger implementert.

Et
hovedmål for endringen var å legge til rette for forskning og styrket forskningsledelse. Et resultat av
dette har bl.a. vært å reorganisere forskningsgrupper for å tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av
institutter og undervisningsenheter. Det har stått sentralt for instituttene å arbeide strategisk med
forskningsarbeid og å få forskningslederne aktivt med i dette arbeidet. Flere av instituttene har sendt
sine forskningsledere på lederkurs og fakultets lederkurs for yngre forskere, samt strategiseminarer
og andre relevante kurs og seminar. I tillegg har det vært viktig å operasjonalisere i forhold til
målsettingene om økt ekstern finansering, internasjonalisering, rekruttering, publisering etc.
Fakultetets tre forskningsrådgivere er en sentral støttefunksjon, spesielt i forhold til søknadsprosesser og posisjonering med tanke på kommende utlysninger. I 2014 rulleres fakultetets
forskningsstrategi og det utarbeides nye handlingsplaner som skal gjelde fram til 2016.

Tverrfaglige

og flerfaglige initiativ og satsinger

(pågående

og planlagte)

Samtlige institutter ved fakultetet deltar i flere tverrfaglige og flerfaglige satsinger. Foruten SFF-ene
CISMAC, CCBIOog NORMENTS, og EU-prosjekter som ERC,kan nevnes Jebsen-sentrene for
Nevropsykiatriske lidelser, senteret for multippel sklerose, senteret for diabetes genetikk, samt
Jebsen-senteret for kreftforskning som starter opp i 2014 og Senter for alders- og sykehjemsmedisin
som åpnet i 2012.
Det arbeides videre med finansering av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i
primærhelsetjenesten. De kliniske instituttene samarbeider tett med helseforetakenes avdelinger i
forhold til deres felles strategier for forskningsaktivitet, og deltar her bl.a. i flere nasjonale
kompetansesentra. Flere institutter samarbeider med Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet,
blant annet rundt bioinformatikk og infrastruktur.
Fakultetets kjernefasiliteter innen proteomikk, mikroskopi, genomikk, metabolomikk, flow cytometri,
biostatistikk og dataanalyse, samt dyreavdelingen vil betjene samtlige forskere ved fakultetet. I
tillegg inngår kjernefasiliteten for biostatistikk i den nasjonale forskningsinfrastrukturen
«Health
Registries for Research».

Tiltak som kan styrke publiseringen,

særlig på nivå II

Instituttene får årlig tildelt belønningsmidler basert på innsats og resultater innen forskning og
undervisning, og publikasjoner inngår som en faktor i denne modellen. Noen institutter har også
signalisert at de vil premiere nivå II publiseringer, der økonomien gir mulighet for det. Flere
institutter lager oversikt over publiseringsaktiviteten fordelt på forskningsgrupper og forsker, og
publisering inngår i bl.a. medarbeidersamtaler. Fakultetet deler videre ut priser hvert år —bl.a. for
beste publikasjon..
Det arbeides også med å øke de ansattes kunnskap om hvordan publisering kan gi bedre uttelling ved
å prioritere publisering på nivå II, og i 2014 utredes bl.a. hvilke aspekter for publisering (antall
publikasjoner, publikasjonspoeng, siteringer, samarbeid internasjonal, o.a.) som bør inngå i en
revidert forsknings-RBO. En økt satsing på postdoktorstillinger forventes på sikt å bidra til økt
publisering på nivå

Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen
ekstern finansiert virksomhet
Fakultetet arbeider strategisk for økt mobilitet og ekstern finansiering. Det er viktig å gi forskerne
nødvendig informasjon og motivere dem til å kunne orientere seg og se mulighetene, bl.a. gjennom
incentivordninger (allerede etablert for bevilgninger fra Kreftforeningen og EU). Instituttene
informerer løpende om utlysninger til sine forskere via nyhetsbrev o.l. Fakultetet har hatt et stort løft
med ansettelse av de tre forskningsrådgiverne som gir forskerne direkte søknadsveiledning.
Forskningsrådgiverne blir også hentet inn i evaluering av søknader, slik at søknadene for fremtiden
kan bli enda bedre og dermed gi flere tilslag.

Oppfølgingav fagevalueringer fra 2013
Ved flere institutter har forskningsgruppenes sammensetning og ledelse, samt teknikerressursene
blitt gjennomgått i etterkant av fagevalueringene. Forskningsmiljøene som ble vurderte som
«excellent» fikk i 2013 —som i 2012 —belønningsmidler fra fakultetet.
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Oppfølging av prioriteringer
omtalt i forskningsmeldingen
planer og prioriteringer
for 2014
I henhold til fakultetets strategiplan for perioden 2011-2015 skal fakultetet
ressursmessig løft til fagområdene strafferettFagområdene strafferett
ytterligere

rekruttering.

skal prioritere et langsiktig

og straffeprosess, konkurranse- og markedsrett og formuerett.

og straffeprosess samt konkurranse- og markedsrett ble styrket i 2013 i form av
Strafferettsmiljøet

2014 vil det innen dette fagområdet
NFR og mot Finansmarkedsfondet.
hovedutfordring

for 2012 - og

ble styrket gjennom tilvekst på alle nivå (stipendiat/professor).

arbeides aktivt med prosjektutvikling
Når det gjelder formuerett,

også et prioritert

i 2013. På tross av gode kandidater til stipendiatstilling,

akademia. Det arbeides målbevisst for ytterligere

I

i ulike retninger —blant annet mot
fagområde, var rekruttering

en

valgte disse til slutt arbeid utenfor

å styrke de tre prioriterte

fagområdene i 2014 gjennom økt

rekruttering.
Fakultetets grunnlovssatsing

ble videreført i 2013, blant annet med et større grunnlovssymposium.

og siste i rekken av grunnlovssymposier
tidligere sentrale satsingsområdet
Det samfunnsvitenskapelige

Demokrati og rettsstat, vil eventuell videre aktivitet avklares i samråd med

fakultet.

En fortsatt stor utfordring er å rekruttere vitenskapelige personale til faste stillinger ved fakultetet
vekstambisjonen

uttrykt i strategiplanen

rekrutteringsutvalg

Det tredje

i regi av fakultetet gikk av stabelen i februar 2014. Når det gjelder det

og i tidligere plandokumenter.

i tråd med

Det ble i 2012 nedsatt et

som i 2013 la fram en innstilling med tiltak for en mer systematisk og langsiktig oppbygging

av forsknings- og undervisningskompetansen.
For å øke rekrutteringen
studentstipend

til stipendiatstillinger,

vil fakultetet videreføre den etablerte ordningen med

(studenter som skriver stor masteroppgave) til forskergrupper

kandidater. I forlengelsen av masteroppgavene

som er villige til å ta ansvar for

er det lagt opp til et løp med vit.ass./universitetslektorstilling

for at disse i ettertid kan søke ph.d.-stillinger.
Det arbeides kontinuerlig
fakultetet.

med å tilpasse forskningsadministrasjonen

til den vitenskapelige virksomheten

Den vitenskapelige staben har økt i løpet av 2013, og det trengs mer administrativ

støtte til å

synliggjøre og gjennomføre den forskningen som utføres. For å øke den eksterne prosjektporteføljen,
administrasjonen

samarbeide med forskergruppeledere

og sentrale prosjektledere

ved

vil

for å komme fram til ulike

stimuleringstiltak.

Prioritert forskningssamarbeid
med andre forskningsinstitusjoner
samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Ett av de prioriterte
for Competition

forskningssamarbeidene

lokalt er Senter for konkurransepolitikk

(BECCLE—Bergen Center

Law and Economics). Senteret er et samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi,

Det juridiske fakultet, med tette faglige kontakter til Konkurransetilsynet,
samlokalisert med fakultetet

samt

NHH og

SNF, CMI og Ui0. Senteret ble i fjor

og har jevnlige, tverrfaglige seminarer.

I løpet av 2013 har det også vært møteaktivitet

i det såkalte «Bankjuridisk Forum», en arena der jurister fra

bank- og finansnæringen og fra formuerettsmiljøet

ved fakultetet

møtes for å holde hverandre faglig

oppdatert.
Internasjonalt

har fakultetet

hatt særlig søkelys på Russland, Kina og Nord-Amerika. Det planlegges også i 2014

delegasjonsreiser til Kina og Nord-Amerika for å styrke og utvikle forskningssamarbeidet.
målbevisste satsningen på samarbeid med utvalgte kinesiske juridiske fakulteter,
både når det gjelder studentutveksling

og forskningssamarbeid.

forskere fra samarbeidende institusjoner

Gjennom den

så vi i 2013 en økt aktivitet

Det planlegges videre et nytt seminar med

fra England og Skottland. Gjennom eksternfinansierte

forskningsprosjekter

pågår det samarbeid med flere forskningsinstitusjoner

i Norden og Europa, i tillegg til

Nepal, Russland og Tanzania.

Arbeid for å styrke forskningsledelse,
planlegging
Forskerlederutviklingsprogrammet
forskergruppelederrollen.
personlige driftsmidler
vil bli opprettholdt

som fakultetet

organisering

gjennomførte

Konkrete tiltak som ble gjennomført
til forskergruppeleder

og strategisk

i 2012, hadde et særlig søkelys på avklaring av
i 2013 for å styrke denne rollen var blant annet

og vit.ass.-ressurser allokert til forskergruppene.

i 2014. Som et ledd i oppfølgingen av lederutviklingsprogrammet,

forum for forskergruppeledere.
prosjektlederforum,

Det ble også foretatt sonderinger med sikte på å opprette et

men det ble konkludert med at det ikke var behov for et slikt forum.

et allmøte om professorrollen,
Innenfor strategiperioden

Disse tiltakene

ble det i 2013 etablert et
I 2013 ble det avholdt

et møte som var planlagt i forlengelsen av forskerlederprogrammet.

er det også et mål å utvikle forsknings- og undervisningsteam,

der forskergruppen

nødvendigvis må spille en viktig rolle. Slike team ble ikke etablert i 2013, men vil følges opp i 2014.

Tverrfaglige

og flerfaglige initiativ og satsinger

I sammenheng med Senter for konkurransepolitikk
markedsrett og formuerett,

(pågående

(BECCLE)og satsingsområdene

og planlagte)

konkurranse- og

inngår det samarbeid med ulike økonomiske fag. Videre har fakultetet

tverrfaglig samarbeidsprosjekt

med Det psykologiske fakultet innen konfliktmekling.

et

Innenfor Demokrati og

rettsstat har det vært tverrfaglig samarbeid med en rekke fagmiljøer, primært innen samfunnsvitenskapene
humanoria.

I de eksternfinansierte

prosjektene inngår det samarbeid med samfunnsvitenskapelige

og medisin. Det er igangsatt et ambisiøst prosjekt sammen med Nasjonalbiblioteket
å forske på landsloven av 1274 frem mot 750-årsjubileet

og

fag, biologi

og Humanistisk fakultet for

i 2024.

Tiltak som kan styrke publiseringen,

særlig på nivå II

Fakultetet har som mål å styrke omfanget av internasjonal publisering og å øke omfanget av nivå Il-publisering.
Når det gjelder internasjonal publisering, pågår det et prosjekt for å tilrettelegge
gjennom bibliometriske

analyser, språktjenester

etablerte i fjor det elektroniske tidsskriftet

for slik publisering (bla

m.m.). Forskergruppen for strafferett

og straffeprosess

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (open access- helt

gratis) på nivå I der det primært vil bli publisert på engelsk.

Kort omtale av arbeid for mobilisering
annen eksternfinansiert
virksomhet

og økte deltakelse

i Horizon2020

og

Fakultetet har som mål å delta i H2020 med minst ett prosjekt i kategorien «Societal challenges» og vil løpet av
våren 2014 legge en plan for det videre arbeidet når det gjelder posisjonering. De mest aktuelle temaene er
samfunnssikkerhet

og risiko og marin forskning. Det arbeides systematisk med å øke den eksternfinansierte

prosjektporteføljen,

primært med midler fra Norges forskningsråd (marin forskning, miljøforskning,

samfunnssikkerhet/risiko,
Bergens forskningsstiftelse

velferd, arbeidsliv og migrasjon, fri prosjektstøtte).
(rekrutteringsprogrammet)

Oppfølging av fagevalueringer
Den siste fagevalueringen
institusjonsforankrete
formuerett.

Videre har fakultetet

om midler til et forskningsprosjekt

søkt

knyttet til folkerett.

fra 2013

av rettsvitenskap var i 2009. Med bakgrunn i denne ble det lyst ut

strategiske midler som styrket satsingsområdene konkurranse- og markedsrett, samt

Disse prosjektene nærmer seg nå slutten.

vitalisering av konkurranse- og markedsrettmiljøet

I løpet av perioden har det skjedd en styrking og

ved fakultetet.

Formuerett behøver fortsatt en styrking, jf

omtalen ovenfor om vanskeligheter knyttet til rekrutteringssituasjonen.
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Utdanningsmelding

2013 - Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

Utdanningsmeldingen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet gir en overordnet vurdering av
utdanningsaktiviteten i 2013. Meldingen er utformet i samsvar med mal fra
universitetsdirektøren.
Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012

I 2013 har fakultetet videreført sin satsing på rekruttering. Alumnusmedarbeideren ved
fakultetet har i løpet av året utarbeidet nye alumnusvitnesbyrd og skrevet rekrutteringssaker
til bruk på nett. Ved overgang til ny plattform for nettsidene er det lagt ekstra vekt på at
hjemmesidene er en rekrutteringsarena for både bachelor- og masterstudenter. En viktig del
av dette arbeidet har vært å etablere egne nettsider for alumnusvitnesbyrd for alle
instituttene.
Institutt for informasjons- og medievitenskap har i 2013 videreført arbeidet med å utvikle tre
nye praktiske bachelorprogram i digital journalistikk, audiovisuell produksjon og digital
mediedesign, og et nytt praktisk masterprogram i medieproduksjon. Arbeidet er tett knyttet til
opprettelsen av den nye medieklyngen i Bergen. Programmene starter opp høsten 2016 eller
høsten 2017.
Institutt for geografi meldte i sin utdanningsmelding for 2012 at de ønsket å utvikle nye
emnetilbud innenfor fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Arbeidet er blitt
noe forsinket som følge av ledig stilling i GIS må lyses ut på nytt.
Planer og prioriteringer for 2014
I 2014 vil fakultetet prioritere arbeidet med tverrfaglige studieprogram. Særlig viktig blir
utviklingen av et nytt studietilbud på bachelornivå innen utviklingsstudier. Instituttene for
sosiologi, sammenliknende politikk, geografi og sosialantropologi ser på sin side nærmere på
muligheten for å utvikle et felles IMER-emne på 100-nivå. I tillegg vil fakultetet legge særlig
vekt på å utvikle og forbedre førstesemesterstudiet, først og fremst gjennom forbedring av
det felles ex.fac.-emnet SV100 og utvikling av et tilbud innen akademisk lesing og skriving.
I løpet av året vil fakultetet ha oppmerksomhet mot frafallet på våre bachelorprogrammer. En
arbeidsgruppe skal analysere data fra FS, vurdere tiltak som redusere frafallet og belyse
hvordan vi lettere kan hente ut data om frafall seinere. Etter en nedgang i
studiepoengproduksjonen ved fakultetet i 2013 vil vi også utrede mulige årsaker til dette og
mulige tiltak for utbedring.
Etter overgangen til ny webplattform sommeren 2013 har vi arbeidet med utvikling av webog formidling på fakultet- og instituttnivå. I 2014 skal vi ferdigstille årshjul for utdanningssaker
på nettsidene og opprette egen Facebook-side for fakultetet. Årshjulet skal bidra til at vi
lettere får fanget opp og omtalt aktuelle saker på utdanningsfeltet. En annen viktig del av
rekrutteringsarbeidet i 2014 har vært å arrangere fakultetets første "Åpen dag", et tiltak i
forkant av Samordna opptak rettet mot potensielle søkerne til fakultetets studieprogram. Det
er tatt initiativ til at tiltaket skal være fellesarrangement med andre fakultet til neste år.
Våren 2014 underskrev SV-fakultetet en samarbeidsavtale med Amalie Skram videregående
skole. En arbeidsgruppe med medlemmer fra fakultetet og skolen starter opp arbeidet våren
2014 og vil ta initiativ til samarbeidsprosjekter allerede fra høsten 2014.
Innen internasjonaliseringsfeltet skal fakultetet, i tråd med arbeidet som er satt i gang sentralt
ved UiB, velge ut samarbeidsavtaler med universiteter i utlandet som gjenspeiler strategiske
satsinger og utgjør faglige bidrag i utdanningene vi tilbyr. Dette arbeidet vil legge grunnlag for
mer målrettet rekruttering til utveksling i de kommende årene.
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Ledelsen ved SV-fakultetet ønsker at flere studenter skal få tilbud om praksis som del av
bachelorutdanningen. I 2014 vil vi derfor utrede mulighetene for flere praksisemner. Etter
initiativ fra fagmiljøet vil det særlig være aktuelt å se på muligheter for studentene ved
Institutt for geografi.
Fakultetet er også engasjert i utviklingsarbeid knyttet til MOOC og ønsker gjennom dette
arbeidet å videreutvikle tilbud innen digitale undervisningsformer.
Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet på i
2013
En av fakultetets målsettinger for 2013 var å utvikle gode metoder for å inkludere
læringsutbyttebeskrivelsene i emne- og programevalueringer. Instituttene har oppsummert
dette arbeidet i sine utdanningsmeldinger. Arbeidet med å gjøre studentene kjent med
læringsutbyttetekstene og rutiner for evaluering av disse vil fortsette i 2014.
I forbindelse med forberedelsene til NOKUTs tilsyn med UiBs kvalitetssikringssystemer av
utdanningene styrket fakultetet sine rutiner for evaluering og kvalitetssikring av
utdanningsvirksomheten. En viktig del av dette arbeidet var oppretting av nettsider om
kvalitetssikring av studier ved fakultetet. Sidene skal gi ansatte og studenter bedre kjennskap
til de lokale rutinene og rammene for evaluering og oppfølging av emner og programmer.
Utfordringer i studiekvalitets- og læringsmiljoarbeidet i 2013
Innføringsemnet SV100 Samfunnsvitenskapelige tenkemåter er et emne som normalt følges
av rundt 400 studenter i det første semesteret på bachelornivå. Tilgangen på auditorier som
er store nok for et slikt emne er svært begrenset og emnet blir ikke prioritert i den sentrale
timeplanleggingen. Høsten 2013 ble deler av undervisningen gitt ved hjelp av overføring av
lyd mellom to auditorier. Fakultetet er ikke tilfreds med en slik løsning for de helt nye
bachelorstudentene og vi utreder derfor ulike løsninger.
Fakultetet opplever at vi har utfordringer knyttet til lesesalene når det gjelder fysisk
læringsmiljø, særlig temperatur og luftkvalitet. Lesesalsplassene benyttes også av studenter
som ikke er tilknyttet studieprogrammer ved SV. Arbeidet med å utbedre Sofie Lindstrøms
hus fortsetter i 2014, i påvente av en total renovering av bygget.
Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 2014
Fakultetet mottok i februar 2014 sluttrapporter for flere studieprogram, som også omfatter en
overordnet evaluering av hele programmet. Dette utgjør en viktig del av arbeidet med
kvalitetssikring av studieprogrammene dette året. Noen fagmiljø melder at de vil ha en
grundig gjennomgang av studieprogrammene på bakgrunn av disse rapportene i tiden
fremover. Programsensorer er oppnevnt for ny periode, 2014-2017 og fakultetet vil legge
forholdene til rette for at arbeidet skal komme godt i gang.
Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram
Instituttene for sosialantropologi, geografi, administrasjon og organisasjonsvitenskap og
økonomi har siden 2003 tilbudt et flerfaglig studium i utviklingsstudier. I 2013 har det blitt
tydelig at instituttene er uenige om hvordan programmet kan videreføres og om det faglige
innholdet. I utdanningsmeldingene for 2013 melder instituttene for sosialantropologi og
geografi at de vil trekke seg fra det nåværende tilbudet, mens de to øvrige instituttene ønsker
å videreutvikle programmet. Etter en vurdering av disse tilbakemeldingene vil fakultetet i
2014 koordinere arbeidet med å utvikle nye studieprogramtilbud innen utviklingsfeltet. Dette
fagområdet er sentralt i fakultetets forskningsprofil, samtidig som det har blitt tydelig de siste
årene at det er faglige og administrative utfordringer knyttet til driften av det nåværende
bachelorprogrammet i utviklingsstudier. Fakultetet har derfor besluttet å utarbeide et nytt
studietilbud innen utvikling og globalisering med første opptak høsten 2016. I påvente av et
nytt og bedre tilbud legges det eksisterende årsstudiet (ÅRSV-UTVIK) og
3

bachelorprogrammet i utviklingsstudier (BASV-UTVIK) ned og har siste opptak høsten 2014.
For studieåret 2015/-16 omdisponeres utdanningenes studieplasser slik det er beskrevet i
fakultetets opptaksrammer. Denne omdisponeringen av studieplassene er midlertidig og
forutsetter en omfordeling i tråd med dimensjoneringen av et nytt tilbud fra høsten 2016.
Institutt for økonomi og Institutt for sammenliknende politikk har siden 2003 tilbudt et
flerfaglig bachelorprogram i politisk økonomi. De siste årene har instituttene diskutert
utfordringene knyttet til dette programmet, særlig i forhold til frafall og til det tverrfaglige
samarbeidet. Vurderingene er basert på tilbakemeldinger fra studentene, programsensor og
involverte fagpersoner. Drøftingene om programmets fremtid har ikke resultert i enighet om
hvordan programmet kan utvikles videre. Institutt for økonomi ønsker å utrede mulighetene
for å kunne videreføre programmet alene. Etter drøftinger med fagmiljøene og vurdering av
instituttenes utdanningsmeldinger, er fakultetet kommet til at det tverrfaglige
bachelorprogrammet i politisk økonomi (BASV-POLØK) må legges ned. Siste opptak for det
nåværende programmet blir dermed høsten 2014. Studieplassene fordeles i tråd med
innmeldte opptaksrammer for 2015. Fakultetet vil i løpet av 2014 bistå fagmiljøene med å
utrede om det er grunnlag for å videreutvikle programtilbudet innen dette fagfeltet.
Fagmiljøet i systemdynamikk ved Institutt for geografi arbeider med å utrede muligheten for å
opprette et eget bachelorprogram i systemdynamikk. Institutt for geografi har i sin
utdanningsmelding for 2013 meldt inn en skisse til et slikt studieprogram, men forutsetter at
det tilføres ressurser og studieplasser til fagmiljøet før programmet opprettes.
Fakultetsledelsen vil måtte awente avklaringer om ressurstilgang før det kan tas stilling til
planene.
Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014
I tildelingen for 2014 fikk fagmiljøet i systemdynamikk tildelt PEK-midler for videreutvikling av
sitt nettbaserte EVU-kurs GEO-SD660 Natural Resources Management. Fagmiljøet har selv
utviklet tilbudet, med tanke på en mulig utvidelse av tilbudet til et «MOOC». Kurset ble tilbudt
for første gang i 2013.
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap vil i 2014 utrede mulighetene for et nytt
emne som bygger på det eksisterende AORG606 Teknologiledelse. Disse emnene utvikles
spesielt som EVU-tilbud for Forbundet for leiing og teknikk.
Institutt for informasjons- og medievitenskap vil se nærmere på muligheten for å utvikle et
EVU-tilbud for lærere. Prosjektet er knyttet opp til instituttets tilbud i fagdidaktikk i mediefag.
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Oppfølging av prioriteringer
prioriteringer
I meldingen

omtalt i utdanningsmeldingen

for 2012 oppga fakultetet

læringsutbyttebeskrivelse

at vi ville prioritere

på programnivå

etablere

et eget pilotprosjekt

hvordan

vi har fulgt opp prioriteringene

Våre planer

for 2012 og planer og

for 2014.

i samsvar

med digitalisering

rekrutteringssituasjon,

av undervisning.

I punkt

for høyere

2 under

her kommer

utarbeide

utdanning,

vi tilbake

og

til

fra 2012.

for 2014 er særlig konsentrert

digitalisering

å ta tak i fakultetets

med kvalifikasjonsrammeverket

om to større

prosjekter;

utredning

av en ev. ny studiemodell

og

av utdanningen.

1.1 Ny studiemodell?
Utredningen

«Behovet

for juridisk

Kunnskapsdepartementet
dekan,

Asbjørn

Utredningen

og kompetanse

frem

2013. Arbeidsgruppen

mot 2025»

ble avgitt

som sto for utredningen

til

ble ledet av fakultetets

Strandbakken1.

diskuterer

behov for juridisk

hvordan

bachelorgrader

den juridiske

kompetanse.

har i dag bør deles i en treårig

utdanningen

Et av hovedpoengene
bachelor

i Norge

bør utformes

i utredningen

og en toårig

master.

for å kunne

er om den integrerte

Spesielt

med tanke

møte samfunnets

masterutdanningen

på at det allerede

finnes

vi
flere

i jus/rettsvitenskap.

I februar

2014 ble det vedtatt

femårige

mastergrad

Mulig

utdanning

25. februar

at fakultetet

i en treårig

oppstartstidspunkt

skal starte

bachelorgrad

en utredningsprosess

og en toårig

for ev. ny studiemodell

for potensiell

deling

av dagens

mastergrad.

vil tidligst

være høsten

2016.

1.2 Digitalisering
I løpet av de siste to årene har digital
diskusjoner

og opprettelse

undervisning

av kurs-blogger

i form

blitt prøvd

av podcast

av forelesninger,

ut på de fleste

emner

opptak

av faglige

i det integrerte

masterprogrammet

i rettsvitenskap.
Flere og flere
og/eller

kursansvarlige

svarer

Dette arbeidet
utstyr

oppretter

også bloggsider

på spørsmål

fra studentene.

vil fortsette,

samtidig

som vil gi god opptakskvalitet,

visedekan

for digitalisering

fakultetets

som vi prøver

ut nye medier

og muliggjøre

videreutvikling

er fakultetet

digitaliseringsarbeid

for kursene

tydelig

finner

på at dette

sine, der de kobler

og format.

Fakultetet

av den digitale

er et prioritert

tekst

område.

og podcaster

har investert

satsningen.

i teknisk

Med egen

Mer informasjon

om

man på våre nettsider'.

1.3 Internasjonalisering
I samsvar

med fakultetets

handlingsplan

særlig fokus på samarbeid
samarbeid
sterkere

med disse landene,
samarbeid

Fakultetet

innenfor

skal våren

for internasjonal

med Kina, Russland
og utviklet

ny handlingsplan

Internasjonaliseringsarbeidet

og Nord-Amerika.

I tillegg

vil det selvsagt

rekrutteringssituasjon

For å rekruttere

dyktige

i

htt

studenter

Denne ordningen

har vi til sammen

wwwjus.uiono

og solid utvekslingstilbud

for internasjonal

ved fakultetet

var det i 2013

har fakultetet

til utreisende

styrket

studenter,

samt et

virksomhet

for resten

av

vil også i 2014 særlig ha søkelys på Kina, Russland

også bli lagt vekt på å opprettholde

eller læringsmiljøtiltak

2. 1 Fakultetets

studieårene

2011-2013,

det gode samarbeidet

med våre

partnere.

Studiekvalitets-

masterstudenter.

et bredere

for perioden

ulike delegasjonsreiser

forskning.

2014 utarbeide

strategiperioden.

mange europeiske

virksomhet

og USA. Gjennom

Hansatte

fakultetet

til forskerstillinger,

har hatt særlig oppmerksomhet

har vi siden 2012 utlyst

har så langt rekruttert

flere stipendiater

delt ut 23 stipend.
aktuelt

aktuelie

ker 2013 .uristutrednin

en.htrn1

studentstipend
til fakultetet.

om i 2013

til våre
De siste to

Vi har videreutviklet
etablere

den allerede

flere fysiske og digitale

opplæringsprogram
gruppelederne

høyere

oppfølgingen

møteplasser

som strekker

—og fakultetet

2.2 Utarbeide

av arbeidsgruppelederne

mellom

gruppelederne

seg over hele studieåret

—mer detaljert

læringsutbyttebeskrivelse

og fakultetets

og etablert

tilbakemelding

på programnivå

på 1. og 2. studieår
andre

ansatte,

en evalueringsordning

fra studentene
i samsvar

ved å
laget et

som gir

i den enkelte

arbeidsgruppe.

med kvalifikasjonsrammeverket

for

utdanning

Læringsutbyttebeskrivelse
justere

tette

på programnivå

læringsmålene

2.3 Pilotprosjekt

i det enkelte

emne

med digitalisering

Prosjektet

et er godt

2.4 Andre

studiekvalitets-

ble vedtatt
i henhold

av fakultetsstyret

til programmets

i desember
overordnete

2012, og vi er i ferd med å
mål.

av undervisning

i gang, se punkt

1.2

eller læringsmiljøtiltak

i 2013

Masteroppgave
Fakultetet

har vedtatt

en styrking

endringer

av den faglige

prosjektskisse
studentene

i strukturen

oppfølgingen

og egne fagansvarlige
i arbeidet

med å finne

for masteroppgaven

av studenter
som er ansvarlige

for tildeling

en problemstilling

2014 og for fullt fra høstsemesteret

i styremøte

i desember

som skal skrive masteroppgave,

til oppgaven.

2013. Det innebærer

ved bl.a. innlevering

av veiledere

og generell

Ny ordning

implementeres

oppfølging

av

av

delvis fra våren

2014.

Eksterne sensorer og undervisere
Gitt fakultetets

begrensede

benytter

i stor grad eksterne

derfor

og sensorer

bedre

undervisningsressurser,

oppfølging.

sensorer

Dette

prioriterer

og veiledere.

arbeidet

fortsetter

vi interne

lærere

til undervisning.

Vi har satt i verk tiltak

Fakultetet

for å gi eksterne

undervisere

i 2014.

Internasjonalisering
Hele 53 % av de som oppnådde
av graden

2013), sier fakultetet
større

graden

sin. Til tross for en nedgang

prosentvis

seg tilfreds

økning

I 2013 satte fakultetet
studenter

i 2012, 167 i 2013).

Totaltallet

for utvekslingsstudenter

mangeårige

og kontinuerlige

Utfordringer
Mangelen

og at tallet

for antall

tiltak.

Etablering

Nedgangen

innreisende

av undervisnings-

med at tallet

å stabilisere

studenter,

for 2012 var en langt

på 26 % fra 2012 til 2013 (132

på 6 % fra 2012. Slike tall tilskrives
og god tilrettelegging

gjør fortsatt

som del

i 2012, 192 i

seg.

med en økning

eller læringsmiljøarbeidet
ved fakultetet

hatt et utenlandsopphold

i 2013 på 8 % (208 studenter

kan forklares

i 2013 har begynt

på internasjonalisering

i studiekvalitets-

i 2013 hadde

studenter

var 359 i 2013, en økning

satsing

på undervisningsressurser

kvalitetshevnede

i rettsvitenskap
utreisende

med disse tallene.

enn vanlig,

ny rekord

master
i antall

fakultetets

for inn- og utveksling.

i 2013

at det er vanskelig

og forskningsteam

å realisere

(som beskrevet

ytterligere

i 2012 meldingen)

er et

av disse prosjektene.

Studieprogramevalueringer.
I 2013 ble mastergradsstudiet
Det som fremkommer
deling

av studiet

Gjennomføring

i rettsvitenskap

som oppfølgingspunkt

i bachelor

fakultet

i tillegg

i evalueringene

ble spesialemnene

er naturlig

evaluert

i en egen rapport.

å ta med inn i utredningen

av en to-

og mastergradu.

Planer for opprettinger/nedlegginger
Det juridiske

evaluert,

i 2013 og planer for 2014

har ingen planer

av studieprogram

om å opprette

og fordeling

eller legge ned studietilbud

av studieplasser for 2015
i 2015.

6. Aktivitet

i etter- og videreutdanning.

I 2013 hadde

vi to etter-

Juridiske

emner.

JUR640 Planrett

og videreutdanningskurs

Begge emnene

har 50 studentplasser.

På JUR601 Innføring
møtte

på eksamen,

Fakultetet

meldt

i Juridiske

JUR640 Planrett

Kurset er delt opp i tre undervisningsbolker

skrive en semesteroppgave.

2013 var det 48 studenter

ved fakultetet.

og avsluttes
Denne

opp til eksamen,
emner

med en eksamen

må være bestått

:

44 møtte

var det 20 studenter

på tre dager (09.00-15.00)

i november.

Underveis

i kurset
Høsten

og 41 bestod.
oppmeldt

til eksamen

høsten

2013. 15 av disse

og 15 bestod.

tilbyrJUR640

www.uib.no

i

for å kunne gå opp til eksamen.

Planrett

også i 2014, mens JUR601 Innføring

til juridiske

neste gang i 2015.

htt

og JUR601 Innføring

er på 15. studiepoeng.

hver. Kurset gikk over vår- og høstsemesteret,
skal studentene

Status i 2013 og planer for 2014

'ur 36300

For å lese evalueringene,

di ital-undervisnin

se sak 74/13

og 75/13,

http://www.uib.nohur/22021/rn%c3%b8teinnkakrIger-o

møtet

29.10.13

her:

- )rotokoller-2013

emner

går annethvert

år —
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Utdanningsmelding

2013. Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultetet er et breddefakultet som tilbyr helserelaterte, pedagogiske,
samfunnsfaglige, og naturvitenskapelig orienterte emner og studieprogrammer.
Utdanningsmeldingen er organisert i henhold til bestillingen i sak 13113748.

1.

Oppfølging av prioriteringer
prioriteringer for 2014

omtalt

i utdanningsmeldingen

for 2012 og planer

og

Fakultetet hadde 8 prioriterte punkter i utdanningsmeldingen for 2012. Under peker vi på de
punktene vi anser som viktigst å følge opp.
Opptaksrammen for profesjonsutdanningen i psykologi bør økes med inntill0 plasser pr
år. En økning fra 82 til 92 årlige studieplasser vil derfor være et prioritert mål for 2014.
Opptaksrammene for MA-psykologi bør økes til 40 studenter pr år. En økning på 20 nye
studieplasser på MA-psykologi
grads studier i psykologi.

er viktig for å opprettholde

tilstrekkelig

tilbud om høyere

Opptaksrammen for MA-logopedi bør økes med 5 studieplasser for å dekke samfunnets
etterspørsel etter logopeder.
Øke studenttallet på ettårig PPU. Fakultetet har i samarbeid med de andre involverte
fakultetene hatt større fokus på profilering, blant annet gjennom GNIST og UH-nett Vest.
Fakultetet og IPED vil i løpet av 2014 vurdere konkrete tiltak for å utnytte studieplassene
ved PPU.

Fortsette arbeidet med å redusere frafallet på lavere grad (de fire BA-programmene,
samt årsstudium i psykologi). Fakultetet vil gjennom programevalueringen
av BAprogrammene

legge vekt på tiltak for å hindre frafall for å gi muligheter

for mobilitet

innad på

Ombygging og etablering av flere studentarbeidsplasser i C-12 vil være av
stor betydning for studenter på lavere grad. Arbeidet med ombygging er 6 mnd. forsinket,

fakultetet.

men planlagt igangsatt desember 2014. Studentorganisasjonene
representert og aktive gjennom hele prosessen.

har vært godt

Fortsette arbeidet med å utvikle vurderingsformer som står i samsvar med
læringsutbyttebeskrivelsene blant annet for å skape bedre helhet i emner og program.
Kvalitetsutvalget
fortsetter
arbeidet

for undervisning

arbeidet

med å utvikle og prøve ut integrerte

studiekvalitetsdatabasen,
gjennomført

jfr. notatet

en direkte evaluering

en mer prosessuell
innenfor

og evaluering

i 2014 ved at alle instituttenes

evaluering

enkelte fag

gjennom

emnebeskrivelser

evalueringsprosedyrer

"Deltakende

gjennom

(KUE) har hatt fokus på dette i 2013, og

evaluering".

studentenes

hele studieløpet.

blir gjennomgått.
og dokumentere

Dette innebærer

tilbakemeldinger
Deltakende

Fortsette
dette i

at det både blir

og på den andre siden

evaluering

vil bli prøvd ut

i 2014.

Planer for 2014:

Implementere revidert studieplan for profesjonsprogrammet og ny studieplan for MApsykologi.
Arbeid for å hindre frafall på bachelorprogrammene. En videreføring fra 2013.
Vurdere mulige tiltak for å redusere frafall i fakultetets fire bachelorprogram.
Tre av våre MA-studier har potensiale til å bli 5-årige integrerte studieløp (logopedi,
helsefremmende arbeid og barnevern). Fakultetet vil i 2014 arbeide videre med disse
planene.
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Bedring av fysisk læringsmiljø gjennom ombygging og omdisponering av areal i
Christiesgate 12 til studentarbeidsplasser, lesetorg og sosialt møtested.
Studiekvalitet gjennom økt fokus på kvalifikasjonsrammeverket (som nevnt i punkt 1 og
punkt 3)
DigUiB og nye læringsformer. Fakultetet ønsker at flere skal ta i bruk nye læringsformer,
herunder implementering av pedagogisk bruk av digitale elementer i undervisning og
vurdering. Det er satt i gang en pilot og enkeltinstitutt arbeider nå med å implementere
digitale læringsformer i emnene.
Rutiner for arbeid med tekstsammenfall/fusk. Kvalitetsutvalget for undervisning og
evaluering (KUE) arbeider med å utvikle gode rutiner for dette arbeidet, samt med å
nedsette en «fuskekomite» på fakultetet. Her har vi hatt noe samarbeid med Det juridiske
fakultet.

Ny rammeplan for lektorutdanningen, herunder omlegging av praksiskomponenten.
Felles normgrunnlag for undervisning og nytt skjema for arbeidsplan. Fakultetet er i ferd
med å sluttføre innføring av normgrunnlag

for studieplanfestet

undervisning.

Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet på i
2013. Vi gjennomfører suppleringsopptak til bachelorprogrammene
i arbeids- og
organisasjonspsykologi,
generell psykologi og pedagogikk, der 60 studenter fikk begynne på
andre året i 2013. Det nye masterprogrammet
i psykologi gir tilsvarende muligheter til en stor
gruppe studenter. Samlet sett gir dette flere studenter muligheten til gradsstudier i psykologi.
Vi har opprettet et 15 studiepoengs emne på engelsk på lavere grad, PSYK140 Behaviour,
health and nutrition, for å gi et bedre tilbud til våre innreisende utvekslingsstudenter.
Høsten
2014 vil vi tilby et 15 studiepoengs emne, PSYK 106 Personell psychology. Vi har også
vedtatt en rullerende 2-års plan med kurstilbud på engelsk for internasjonale studenter, noe
som gjør fakultetets internasjonaliseringsarbeid
mer forutsigbart.
Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet
i 2013. Vi etterstreber å være i
tråd med Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudier og Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk
for å oppnå en felles forståelse for hva kvalitet i utdanning er.
Kvalitet i undervisning og digitalisering var fokus på fakultetets undervisningsdag 2014. Det
vil i løpet av første halvdel av 2014 bli gjennomført møter med instituttene der en
gjennomgår alle emnebeskrivelser og legger dem inn i ny mal. På disse møtene vil
visedekan, studiesjef og instituttledelsen være tilstede sammen med fagmiljøet og
administrativ støtte. Fakultetet opprettet 1. januar 2014 en ny modell for undervisningen på
instituttene gjennom innføring av undervisningsutvalg.
I den forbindelse er det blitt utarbeidet
et mandat for undervisningsutvalget,
funksjonsbeskrivelse
for programansvarlig og instruks
for emneansvarlig og for programkoordinator.
Dette er blitt gjort for å forenkle faglige og
administrative prosesser, samt balansere faglig og administrativ ressursbruk med mulighet
for å tilby undervisning av høy kvalitet.
Studieprogramevalueringer.
Gjennomføring i 2013 og planer for 2014.
Programevalueringen
for de fire bachelorprogrammene
ble utsatt til 2014 på grunn av de
strukturelle endringene som ble gjort i høst, samt endring i instituttledelse. Frist for dette
arbeidet er satt til 1. september. Det er sannsynlig at resultatet av evalueringen ikke
foreligger før ved utgangen av 2014.
Planer for opprettinginedlegginger
av studieprogram og fordeling av studieplasser for
2015. Masterprogrammet
i arbeids- og organisasjonspsykologi
blir lagt ned når siste kull går
ut våren 2014. Ny modell for masterprogram i psykologi, herunder arbeids- og
organisasjonspsykologi
ble opprettet høsten 2013.
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6.

Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014. Fakultetet ser det
som svært positivt at forholdene nå ligger bedre til rette for å videreføre eksisterende EVUtilbud og også utvikle nye som tar utgangspunkt i instituttenes primærvirksomhet.
Fakultetet
vil arbeide videre med EVU-tiltak for høsten 2014 og våren 2015. Fakultetet har utarbeidet et
nytt EVU-emne Sorgutdanning som blir opprettet høsten 2014.

Forskningsmelding

for 2013/2014

Det matematisk naturvitenskapelige
fakultet

R Sl
cf)
C'D
'4)GE\cp

Til behandling

i fakultetsstyret

20. mars 2014

Innhold
Innledning

3

Oppfølging

av prioriteringer

omtalt

i forskningsmeldingen

for 2012 og planer og prioriteringer

for 2014
Prioritert

3
forskningssamarbeid

med andre forskningsinstitusjoner

samt samfunns- og næringsliv

- lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Arbeid for å styrke forskningsledelse,

3
organisering og strategisk planlegging

3

Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)

4

Tiltak som kan styrke publiseringen,

4

Kort omtale

særlig på nivå Il

av arbeid for mobilisering

finansiert virksomhet
Oppfølging av fagevalueringer
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Innledning
Instituttene

tildeles rammebudsjetter

ressursallokering

for sin samlede virksomhet.

skjer i hovedsak ved det enkelte institutt.

på fakultetsnivå

til egenandeler og satsingsområder,

postdoktortildelinger.

Instituttenes

har fått

tildelt

Det avsettes forskningsstrategiske

vanligst i form av midlertidige

omtalt i forskningsmeldingen

mulige

fakultet,

et SFF i romforskning

kandidater

til

infrastruktursøknader

institutt
neste

(Birkelandsenteret)

og UiB sentralt.

SFF utlysning.

i Forskningsrådet;

(EARTHLAB). Fakultetsledelsen

midler

stipendiat eller

for 2012 og planer og
ved Institutt

teknologi fra 2013, og de neste ti neste årene vil det bli allokert betydelige
Forskningsrådet,

og

meldinger finnes i ePhorte, sak 2014/462.

Oppfølging av prioriteringer
prioriteringer for 2014.
Fakultetet

Faglig prioritering

I 2014 intensiveres

Fakultetet

NMR plattform

fikk

arbeidet

i 2013

med å identifisere

gjennomslag

for

viktige

(NNP), ROV (NORMAR) og paleoklimafasilitet

arbeider med implementering

energi, livsvitenskap og nanovitenskap.

for fysikk og

ressurser til senteret fra

av tiltak innen områdene

marin, klima,

Nærmere beskrivelse i punkt 2 og 4.

Prioritert
forskningssamarbeid
med andre
forskningsinstitusjoner
samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasionalt
I

2013

ble

energisamarbeidet

implementeringsfase.
andre

og Vestlandets

(Akademiaavtalen)

City

Bergen

(SCB) etablert

og

gikk

over

i

SCB vil sammen med EnTek-bygget kunne bidra vesentlig til samarbeidet

FoU miljøer

omfattende

energisektor.

UiB har i dag avtaler

og BKK som bidrar til å realisere aktiviteter

vår energiforskning
samhandling

Science

samt

og — utdanning.

med instituttsektoren,

2014, et samarbeid

mellom

Fakultetet

og etablering

ønsker

og prosjekter

å utvikle

av Hjortsenteret

UiB, HI, Nansensenteret

en
med

med Statoil

innen hele bredden av

tettere

og mer

systematisk

for marin økosystemdynamikk

i

og Uni Research, er et bidrag til dette.

Ytterligere to sentre er under utvikling, Hav og helse (UiB/HI/NIFES) og Bærekraftig havbruk (UiB/HI).
Moderne

forskningsfartøy

Fakultetet

ser

det

samarbeidspartnere.
ytterligere

og feltstasjoner

som

viktig

å

er avgjørende
videreutvikle

Bergen som marin

denne

infrastrukturen

Det ble sendt to SFI søknader fra fakultetet

fem søknader. Fakultetet

sammen med fakultetets

sammen

med

er partner

SF1søknader. SFI Lakselussenteret

også i forskningsprosjekter,

i

CleanTech West, en klynge som

øvrige sentre (SFI og FME), til å utvikle kontaktflaten

blir stadig viktigere

forskningsby.

i 2014 og fakultetet

er blitt medlem av Maritime

også var pådriver ved utvikling av den ene av fakultetets

Innovasjon

for

og samarbeid

bidrar,

mot næringslivet.

med omverden

og ikke

minst BTO, vil være nødvendig for å utnytte innovasjonspotensialet.

Arbeid for å styrke forskningsledelse,
Fakultetet

gjennomfører

tillitsvalgte.
etablert

todagers

administrasjonssjefer
deltakere).

strategisamling
deltar.

I 2013

for
startet

og strategisk planlegging

(vårseminaret),

samkjøring,

og felles forståelse.

fakultetsstyret
vi et

med fakultetsstyret,

om

høsten,

utviklingsprogram

Vi er nå i gang med et nytt kull for 2014 (17 deltakere).

gjennomgang
tilsetting

en årlig strategisamling

Målet er ledelses- og strategisk
en

organisering

av den administrative

en seniorrådgiver

organiseringen

ved fakultet/institutt,

som vil få særskilte oppgaver relatert til dette.

ledere

og

Fra 2013 har vi også
der

for

instituttledere

og

forskningsledere

(16

Dekanatet

har varslet

en

og det er nå under

TverrfagIige
Fakultetet

og flerfaglige

har et strategiutvalg

utlysning

av FME innen geotermi,

utarbeidet

en marin

bioprospektering
geobiologi

strategiplan

i tett

nøkkelrolle

inkludert

Kjemisk institutt

for

for fakultetets

for infrastruktur

har særlig faglig samarbeid

klimadynamikk

er

ved fakultetet

nå

Innen

og infrastruktur.

marin

Denne blir

Fakultetet skal utforme

en tydelig

i 2015. EnTek-bygget vil spille en
men for hele regionen.

nanovitenskapelig

I 2013

forskning og utdanning,

Fakultetet

har etablert

og faglig samarbeid.

og etablering

å styrke samarbeidet.

er påbegynt.

kompetanse

har fått et særlig ansvar for nanovitenskap.

CBU, bidra til ytterligere
Klimaforskningen

aktivitet,

vesentlig ikke bare for fakultetet,

anbefalinger

for en

blant annet gjennom SFF Senter for

Senter for dypmarin forskning.

med MOF om felles prioriteringer
hvor fakultetene

og implementering

prosjektsamarbeid,

dypmarin

og planlagte)

med CMR og Uni Research. I 2013 ble det

IKT, fram mot rullering av strategiplan

for teknologiutvikling,

leverte en arbeidsgruppe

(pågående

(SEF) og arbeider bl.a. med posisjonering

samarbeid

ser vi gryende tverrfaglige

(CGB). CGB har omfattende

teknologistrategi,

og satsinger

for fakultetet,

sikret gjennom det nylig etablerte

Senter

initiativ

for energiforskning

og

en god dialog

Livsvitenskap er et område

av NMR plattformen

vil, sammen med

CBU har en viktig rolle som nasjonal node for ELIXIR.

organisert

som

har stor prosjektaktivitet,

Bjerknessenteret

for

klimaforskning.

også i polare områder, og fakultetet

bidrar

betydelig i UiB sitt arbeid med å etablere et polart nettverk.

Tiltak som kan styrke
Vi viderefører

resultatmodellen

oppmerksomhet

publiseringen,
fra fakultetet

særlig på nivå II
videre til instituttene,

om bl.a. publisering. Utover dette har vi ingen særskilte tiltak på fakultetsnivå.

Kort omtale av arbeid for mobilisering
ekstern finansiert virksomhet

og økt deltakelse

Fakultetet vil ha fokus på å øke den eksternt finansierte
et mål å øke EU-andelen.

Fakultetet har en seniorrådgiver,

kunne støtte

også de instituttene

ved fakultetet/instituttene.

2020 gitt god bistand til mobiliseringsarbeidet.

europeiske forsknings- og teknologinettverk

og det er

40 % av samlet aktivitet.
ved FA. Disse utgjør kjernen
Målet er at nettverket

som ikke har egne forskningsadministrative

om Horisont 2020 ved alle instituttene

2020 og annen

(BOA) i årene framover,

og lønner i tillegg en forskningsrådgiver

for forskningsadministratorer

avholdt informasjonsmøter

aktiviteten

i Horisont

De senere år har BOA ligget på oppunder

i et nettverk

for Horisont

noe som er ment å stimulere til

skal

ressurser. Det er

og i tillegg har UiB sin task force

Fakultetet

har fokus på deltakelse

og ble i 2014 bl.a. medlem i EERA Joint Program innen

geotermi.

Oppfølging
I fakultetets

av fagevalueringer

strategiplan

blir eksterne evalueringer

og svakheter, og oppfølging av evalueringer
forskningskvaliteten.

fra 2013
trukket fram som viktige for å synliggjøre styrker

pekes på som et viktig strategisk virkemiddel

for å styrke

i
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Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og prioriteringer for
2014
Strategisk plan 2011-2015 for Det psykologiske fakultetet legger til grunn at fakultetet skal stimulere
fagmiljøene til grunnleggende nysgjerrighetsdrevet

forskning og videreutvikling av de fagdisipliner

som er representert ved fakultetet. Fakultetets forskningsområder
innenfor helse, psykologi og utdanning/læring,
gi fremragende forskningsmiljøer

er basal og anvendt forskning

samt utviklingsrelatert

forskning. Fakultetet ønsker å

gode vilkår og samtidig støtte nye forskningsmiljø som bidrar til

kunnskap av høy internasjonal kvalitet.
Fakultetet tilstreber god forskningsetisk praksis og stimulerer fagmiljøene til å søke finansiering i
samhandling med for eksempel næringsliv, utdannings- og helseinstitusjoner.

Fakultetet erfarer god

rekruttering til faste og midlertidige stillinger, noe som er viktig for å sikre fornyelse og kontinuitet
fag og forskningsområder.

i

God forskningsledelse er et sterkt prioritert område for fakultetet, både

som svar på NFRsevaluering (2011) og for å bidra til at våre yngre forskere kan ta ansvar for å lede
større og mer komplekse prosjekter samt å søke eksterne forskningsmidler.
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og næringsliv—
lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Det psykologiske fakultet samarbeider aktivt med andre fakulteter ved UiB, samfunns- og næringsliv i
regionen, andre universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.
samarbeidet med andre forskningsinstitusjoner
Bergen Teknologioverføring

Vi ser det som viktig å styrke

og ønsker i tillegg å styrke samarbeidsflaten mot

(BTO). Våre fagmiljø driver i dag forskning med relevans for klinikk,

forbyggende arbeid, skole og næringsliv.
Flere av våre forskningsmiljø er i dag knyttet til en intensjonsavtale om forskning og kvalitetsutvikling
med Helse Bergen. Også flere tilgrensende helseinstitusjoner

(stiftelser) har ønsket å knytte seg opp

mot fakultetet i løpet av 2013. Det arbeides aktivt med å styrke samarbeidet med andre
samarbeidspartnere

i regionen, og flere samarbeidsavtaler er under utarbeidelse. Avtalene er knyttet

til videreføring av dobbelkompetanseprosjektet

og til forskningssamarbeid

mellom ansatte i

helseinstitusjon og fakultetets ansatte.
Fakultetet har bygget opp kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og maritim forskning med vekt
på Bergen og Vestlandet som maritimt tyngdepunkt. Vi har forskningskompetanse
innenfor transportsikkerhet,
forskningsprosjekter

og prosjekter

risikostyring, ledelse og krisehåndtering. Videre har fakultetet

knyttet til høyskoler innenfor temaet skole- og opplæring blant annet i

samarbeid med UH-NettVest og rektorskolen.
Fakultetet viderefører flere EU prosjekter og utviklingsrelatert

forskning. Det er ønskelig å etablere

flere samarbeidsarenaer internasjonalt og gjennom NORHED-programmet. Dette er spesielt aktuelt
der fakultetet har sine internasjonale masterprogram: Gender and Development og helsefremmende
arbeid.
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Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
Fakultetet

har i 2013 prioritert

forskningssatsinger

ved fakultetet

utviklingsmuligheter.
psykologimiljøene

ved Universitetet

fakultet

Det nasjonale

fakultet.

sendt ni søknader

finansieringskilder
vil fortsatt

ved å stimulere

NTNU og Universitetet

I november

I løpet av programperioden

(fem kandidater)

Programmet

i Tromsø,

ved Det psykologiske

sin opplæring.

internasjonale

har Det psykologiske

for yngre forskningsledere.

ledes og koordineres

fakultet

forskningsledelse

og legge til rette for at yngre forskningsledere

I denne sammenheng

lederutviklingsprogram

kandidater

å styrke strategisk

om eksterne

(EU, EØS). Det planlegges

bli ledet fra Det psykologiske

ved UiB og

i Oslo gått sammen

ved UiB og

første kull med 16

ble det av deltakere

ved vårt

hvorav fire ble sendt til

å videreføre

fakultet,

om et

ble initiert

2013 avsluttet

midler,

nye

får

programmet

(2012-2013)

til å utvikle

ordningen

fra høsten 2014.

UiB.

Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsninger (pågående og planlagte)
Fakultetet

vil videreføre

regionalt

samarbeid,

styrking

av den nasjonale

og satsinger

innenfor

UiBs sentrale

innsatsområder.

representert

fagmiljø

som arbeider

med rus- og avhengighetsforskning

Bergen og Bergenklinikkene.
som er forankret

marin/maritim

helsearbeid.

konfliktmegling,

grunnforskning

utdanningsforskning

knyttet

eksperimenter.
og klinikk.

og fakultetet

innenfor

Videre

satsinger

fakultet

opp mot hjerneavbildning,

rus og psykisk helse samt
med jus knyttet

(MNT-satsning)

til barnevern,

Klima- og miljøforskning

søvnforskning,

ved UiB kan utvikles
innenfor

samarbeid

der fakultetet

har over flere år bygget opp en

i disse dager også med IKT-Iøsninger

ønsker å kunne samarbeide

innenfor

blir det viktig å følge opp tidligere

nevro- og naturvitenskap

Det arbeides

med Helse

samarbeidsprosjekter

tverrfakultære

forskning,

(ERC,SFF). Det psykologiske

laboratorievirksomhet

sosialpsykologiske

miljøvalg,

miljørelatert

til et bredt

i samarbeid

I tillegg ønsker vi å følge opp fellessatsinger

har meget god forskningsmiljøer

samarbeid,

forskning,

satsing på rusmiddelforskning

såkornmidler

i flere tverrfaglige

ønsker å prioritere

og retts- og fengselspsykologi.

med MOF innenfor

omfattende

er også involvert

i Uni Research. Fakultetet

utviklingsforskning,
forebyggende

Fakultetet

Vi har tildelt

felt knyttet

gjennom

knyttet

til

tverrfakultært

til forbrukeratferd

og

klima og miljø i skole og opplæring.

Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II
Fakultetets

publikasjonsaktivitet

og trenden

de to siste årene viser at vi har lagt oss på et stabilt

publikasjonspoeng.

I perioden

med 1,17 publiseringspoeng
stabilt

har hatt en betydelig

2011-2012
pr ansatt.

på rundt 20 % i perioden

var fakultetets

Når det gjelder

benyttet
rekkevidde

Når det gjelder
alle tildelte

UiBs avsetning

midler

og distribusjon

publiseringsnivå

forskere
publisering

2005 til 2012 (61 %)
på rundt

190

blant de mest produktive
på nivå 2 har andelen

ved UiB

ligget relativt

2005 —2012. Tallene fra 2013 viser en sterk økning i publisering

nivå 2 på hele 36 %. Det blir viktig å vurdere
variasjon.

vekst i løpet av perioden

om dette er en vedvarende

til publisering

i 2013. Vi ser disse midlene
av forskningsresultater

trend

eller tilfeldig

i Open Access-tidsskrifter

har vårt fakultet

som et viktig virkemiddel

for å øke

fra UiB.

på
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Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon 2020 og annen eksternfinansiert
virksomhet
En stor del av fakultetets forskning baserer seg på ekstern finansiering. Det er en prioritert oppgave å
øke andelen prosjekter som mottar finansiering fra NFR, regionale helseforetak og midler fra
regionale forskningsstiftelser,

private og offentlige kilder. 1BMPog HEMIL har lang erfaring med EU

prosjekter og fakultetet ønsker å øke omfanget av EU-finansiering. Fakultetet har derfor i årets
budsjett avsatt forskningsstrategiske midler til å stimulere fagmiljøene til å søke ekstern finansiering,
både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Dette er av særlig betydning i lys av den

pågående utlysningen av midler gjennom Horizon 2020.
Fakultetet har i 2012 og 2013 hatt et stort fokus på å stimulere fagmiljøene til å søke eksterne midler,
og vi erfarte i 2013 at dette arbeidet resulterte i en økning av antall innsendte søknader. I 2013
sendte Det psykologiske fakultet 54 søknader om til sammen 221 millioner kroner til eksterne
finansieringskilder.

Det arbeides med å bedre tilslaget som i 2013 var ca. 15 % (av antall søknader).

Støtte til forskningsmiljøenes arbeid med å søke eksterne forskningsmidler vil være en prioritert
oppgave for fakultetet også i 2014.
Oppfølging av fagevalueringen fra 2013
Anbefalinger og råd fra fagevalueringer danner basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer.

Slik

vil de være et redskap for vårt strategiske og faglige utviklingsarbeid. Fagerbergutvalget og NFRevalueringen av psykologi og helseforskning setter fokus på ansattes bruk av egen forskningstid.
Universitetenes sarnfunnsoppdrag blir i større grad enn tidligere satt i fokus. I fakultetets oppfølging
av NFR- evalueringen har vi derfor blant annet valgt å synliggjøre forventninger til ansattes bruk av
egen forskningstid. For blant annet å kunne legge til rette for sammenhengende bruk av forskningstid
utenom forskningstermin,

har fakultetet innført arbeidsplaner som ett viktig redskap for planlegging

av tid til henholdsvis undervisning og forskning.
Fakultetet ønsker å ha fokus på unge forskere og mener at det er viktig å sikre langsiktig rekruttering
til forskningsgruppene.

Enkelte av fagmiljøene er spesielt sårbare, enten fordi miljøene er små, eller

at alderssammensetningen gjør det spesielt viktig å sikre kompetanseoppbygging

av nyutdannede

stipendiater gjennom flere rekrutteringsstillinger.
Årets tildeling fra UiB sentralt for stipendiat og postdoktorstillinger

er mindre enn lønnsforpliktelsene

og en har nå ikke midler til utlysing av nye stipend før tidligst høsten 2014. Fakultetet ser på dette
som en spesiell utfordring da det er ønskelig å kunne prioritere flere tverrfakultære

satsingsområder

fremover bla utviklingsforskning, rus og psykisk helse, forebyggende helsearbeid/
samhandlingsreformen,

maritim forskning (marin) forskning og dels klima og miljø (menneskelige

faktorers betydning for klima og miljø) der fakultetet har flere samarbeidsarenaer og god faglig
kompetanse
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OppfØlging av prioriteringer omtalt iforskningsmeldingen for 2012 og planer og prioriteringer for
2014
Strategisk

plan 2011-2015

fagrniljøene

til grunnleggende

som er representert
innenfor

gi fremragende

forskningsmiljøer

tilstreber

samhandling

forskning

praksis og stimulerer
utdannings-

stillinger,

av de fagdisipliner

forskning.

forskning

Fakultetet

nye forskningsmiljø

ønsker å

som bidrar til

fagmiljøene

til å søke finansiering

og helseinstitusjoner.

er et sterkt

prioritert

område

(2011) og for å bidra til at våre yngre forskere

prosjekter

Fakultetet

noe som er viktig for å sikre fornyelse

God forskningsledelse

større og mer komplekse

støtte

skal stimulere

er basal og anvendt

samt utviklingsrelatert

næringsliv,

til faste og midlertidige

som svar på NFRs evaluering

og videreutvikling

forskningsområder

gode vilkår og samtidig

god forskningsetisk

fag og forskningsområder.

legger til grunn at fakultetet

kvalitet.

med for eksempel

rekruttering

Fakultetets

og utdanning/læring,

av høy internasjonal

Fakultetet

fakultetet

nysgjerrighetsdrevet

ved fakultetet.

helse, psykologi

kunnskap

for Det psykologiske

samt å søke eksterne

i

erfarer

god

og kontinuitet

for fakultetet,

i

både

kan ta ansvar for å lede

forskningsrnidler.

Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og næringsliv —
lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Det psykologiske
regionen,

fakultet

samarbeider

andre universiteter,

samarbeidet

aktivt

høyskoler

og forskningsinstitutter.

med andre forskningsinstitusjoner

Bergen Teknologioverføring
forbyggende

arbeid,

er i dag knyttet

til videreføring
helseinstitusjon

i regionen,

og fakultetets

knyttet

samarbeid

med UH-NettVest

Fakultetet

viderefører

flere samarbeidsarenaer

arbeid.

om forskning

(stiftelser)

og kvalitetsutvikling

har ønsket å knytte
med andre

er under utarbeidelse.

og til forskningssamarbeid

seg opp

Avtalene

mellom

er knyttet

ansatte

i

ansatte.

som maritimt

transportsikkerhet,

der fakultetet

mot

med relevans for klinikk,

aktivt med å styrke samarbeidet

og flere samarbeidsavtaler

har bygget opp kompetanse

forskningsprosjekter

driver i dag forskning

helseinstitusjoner

av dobbelkompetanseprosjektet

på Bergen og Vestlandet
innenfor

Vi ser det som viktig å styrke

til en intensjonsavtale

i løpet av 2013. Det arbeides

samarbeidspartnere

og næringsliv

skole og næringsliv.

med Helse Bergen. Også flere tilgrensende
mot fakultetet

ved UiB, samfunns-

og ønsker i tillegg å styrke samarbeidsflaten

(BTO). Våre fagmiljø

Flere av våre forskningsmiljø

Fakultetet

med andre fakulteter

innenfor

samfunnssikkerhet

tyngdepunkt.

og rnaritim

Vi har forskningskompetanse

risikostyring,

ledelse og krisehåndtering.

til høyskoler

innenfor

temaet

forskning

med vekt

og prosjekter

Videre har fakultetet

skole- og opplæring

blant annet i

og rektorskolen.

flere EU prosjekter
internasjonalt

har sine internasjonale

og utviklingsrelatert
og gjennom

masterprograrn:

forskning.

NORHED-programmet.

Det er ønskelig å etablere
Dette er spesielt aktuelt

Gender and Development

og helsefremmende

i
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Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
Fakultetet

har i 2013 prioritert

forskningssatsinger

ved fakultetet

utviklingsmuligheter.
psykologimiljøene

I denne sammenheng

ved Det psykologiske

sin opplæring.

vil fortsatt

fakultet

Det nasjonale

fakultet.

sendt ni søknader

finansieringskilder

Programmet

ved å stimulere

NTNU og Universitetet

I november

I løpet av programperioden

(fem kandidater)

internasjonale

har Det psykologiske

i Tromsø,

for yngre forskningsledere.

ledes og koordineres

fakultet

forskningsledelse

og legge til rette for at yngre forskningsledere

ved Universitetet

lederutviklingsprogram

kandidater

å styrke strategisk

om eksterne

(EU, EØS). Det planlegges

bli ledet fra Det psykologiske

ved UiB og

i Oslo gått sammen

første

ved UiB og

kull med 16

ble det av deltakere

ved vårt

hvorav fire ble sendt til

å videreføre

fakultet,

om et

ble initiert

2013 avsluttet

midler,

nye

får

programmet

(2012-2013)

til å utvikle

ordningen

fra høsten 2014.

UiB.

Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsninger (pågående og planlagte)
Fakultetet

vil videreføre

regionalt

samarbeid,

styrking

av den nasjonale

og satsinger

innenfor

UiBs sentrale

innsatsområder.

representert

fagrniljø

som arbeider

med rus- og avhengighetsforskning

Bergen og Bergenklinikkene.
som er forankret

marin/maritim

helsearbeid.

konfliktmegling,

grunnforskning

og fakultetet

miljøvalg,

knyttet

eksperimenter.
og klinikk.

innenfor

Videre

satsinger

fakultet

opp mot hjerneavbildning,

med jus knyttet

(MNT-satsning)

til barnevern,

Klima- og miljøforskning

søvnforskning,

ved UiB kan utvikles
innenfor

samarbeid

der fakultetet

har over flere år bygget opp en

i disse dager også med IKT-Iøsninger

ønsker å kunne samarbeide

innenfor

rus og psykisk helse samt

blir det viktig å følge opp tidligere

nevro- og naturvitenskap

Det arbeides

med Helse

samarbeidsprosjekter

tverrfakultære

forskning,

(ERC,SFF). Det psykologiske

laboratorievirksomhet

utdanningsforskning
samarbeid,

miljørelatert

til et bredt

i samarbeid

I tillegg ønsker vi å følge opp fellessatsinger

har meget god forskningsmiljøer

sosialpsykologiske

satsing på rusmiddelforskning

såkornmidler

i flere tverrfaglige

ønsker å prioritere

forskning,

og retts- og fengselspsykologi.

med MOF innenfor

omfattende

er også involvert

i Uni Research. Fakultetet

utviklingsforskning,
forebyggende

Fakultetet

Vi har tildelt

felt knyttet

gjennom

knyttet

til

tverrfakultært

til forbrukeratferd

og

klima og miljø i skole og opplæring.

Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå Il
Fakultetets

publikasjonsaktivitet

og trenden

de to siste årene viser at vi har lagt oss på et stabilt

publikasjonspoeng.

I perioden

med 1,17 publiseringspoeng
stabilt

har hatt en betydelig

2011-2012
pr ansatt.

på rundt 20 % i perioden

var fakultetets

Når det gjelder

benyttet
rekkevidde

Når det gjelder
alle tildelte

UiBs avsetning

midler

og distribusjon

publiseringsnivå

forskere
publisering

2005 til 2012 (61 %)
på rundt

190

blant de mest produktive
på nivå 2 har andelen

ved UiB

ligget relativt

2005 —2012. Tallene fra 2013 viser en sterk økning i publisering

nivå 2 på hele 36 %. Det blir viktig å vurdere
variasjon.

vekst i løpet av perioden

om dette er en vedvarende

til publisering

i 2013. Vi ser disse midlene
av forskningsresultater

trend

i Open Access-tidsskrifter
som et viktig virkemiddel

fra UiB.

eller tilfeldig
har vårt fakultet
for å øke

på

Forskningsmelding for 2013 —Det psykologiske fokultet

Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon 2020 og annen eksternfinansiert
virksomhet
En stor del av fakultetets forskning baserer seg på ekstern finansiering. Det er en prioritert oppgave å
øke andelen prosjekter som mottar finansiering fra NFR, regionale helseforetak og midler fra
regionale forskningsstiftelser,

private og offentlige kilder. IBMP og HEMIL har lang erfaring med EU

prosjekter og fakultetet ønsker å øke omfanget av EU-finansiering. Fakultetet har derfor i årets
budsjett avsatt forskningsstrategiske midler til å stimulere fagmiljøene til å søke ekstern finansiering,
både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Dette er av særlig betydning i lys av den

pågående utlysningen av midler gjennom Horizon 2020.
Fakultetet har i 2012 og 2013 hatt et stort fokus på å stimulere fagmiljøene til å søke eksterne midler,
og vi erfarte i 2013 at dette arbeidet resulterte i en økning av antall innsendte søknader. I 2013
sendte Det psykologiske fakultet 54 søknader om til sammen 221 millioner kroner til eksterne
finansieringskilder.

Det arbeides med å bedre tilslaget som i 2013 var ca. 15 % (av antall søknader).

Støtte til forskningsmiljøenes arbeid med å søke eksterne forskningsmidler vil være en prioritert
oppgave for fakultetet også i 2014.
Oppfølging av fagevalueringen fra 2013
Anbefalinger og råd fra fagevalueringer danner basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer.

Slik

vil de være et redskap for vårt strategiske og faglige utviklingsarbeid. Fagerbergutvalget og NFRevalueringen av psykologi og helseforskning setter fokus på ansattes bruk av egen forskningstid.
Universitetenes samfunnsoppdrag blir i større grad enn tidligere satt i fokus. I fakultetets oppfølging
av NFR- evalueringen har vi derfor blant annet valgt å synliggjøre forventninger til ansattes bruk av
egen forskningstid. For blant annet å kunne legge til rette for sammenhengende bruk av forskningstid
utenom forskningstermin,

har fakultetet innført arbeidsplaner som ett viktig redskap for planlegging

av tid til henholdsvis undervisning og forskning.
Fakultetet ønsker å ha fokus på unge forskere og mener at det er viktig å sikre langsiktig rekruttering
til forskningsgruppene.

Enkelte av fagmiljøene er spesielt sårbare, enten fordi miljøene er små, eller

at alderssammensetningen gjør det spesielt viktig å sikre kompetanseoppbygging

av nyutdannede

stipendiater gjennom flere rekrutteringsstillinger.
Årets tildeling fra UiB sentralt for stipendiat og postdoktorstillinger

er mindre enn lønnsforpliktelsene

og en har nå ikke midler til utlysing av nye stipend før tidligst høsten 2014. Fakultetet ser på dette
som en spesiell utfordring da det er ønskelig å kunne prioritere flere tverrfakultære
fremover bla utviklingsforskning,
samhandlingsreformen,

satsingsområder

rus og psykisk helse, forebyggende helsearbeid/

maritim forskning (marin) forskning og dels klima og miljø (menneskelige

faktorers betydning for klima og miljø) der fakultetet har flere samarbeidsarenaer og god faglig
kompetanse

Forskningsmelding2013 - Det medisinsk-odontologiske fakultet
I 2013 har fakultetet fortsatt oppfølgingen av fakultetets strategiplan og handlingsplan for forskning
og forskningsinfrastruktur 2010-2014. Av planer og prioriteringer som ble skissert i forskningsmeldingen for 2012, har samtlige institutter hatt fokus på å øke ekstern finansering, publikasjon- og
doktorgradsproduksjon, samt rekruttering av både vitenskapelige og teknisk ansatte. Dette har
resultert i blant annet en økning i antall publikasjoner, og det ble avlagt hele 115 doktorgrader ved
fakultetet i 2013.

1, Oppfølging av prioriteringer
prioriteringer for 2014

omtalt i forskningsmeldingen

for 2012 og planer og

I 2012 fikk fakultetet to nye sentre for fremragende forskning (SFF)—Centre for Cancer Biomarkers
(CCBIO)og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC). I tillegg er
forskere fra Klinisk institutt 2 (K2) partnere i et nyopprettet SFFved Universitetet i Oslo —Norsk
senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). I løpet av 2013 er nøkkelpersoner tilsatt og ved
alle sentrene er forskningsaktiviteten i gang, med forventninger om klar opptrapping i løpet av 2014.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)fikk videre i 2013 tilslag om ny nasjonal
infrastruktur for helseregistre for forskning, Health Registries for Research, finansiert av
INFRASTRUKTUR-programmet i Forskningsrådet.
Som oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2012 og ny instituttstruktur
institutter gjennomgått og etablert ny forskningsgruppestruktur i 2013.

i 2013, har flere

Fakultetets satsning på forskningsinfrastruktur ga i 2013 uttelling blant annet i form av forbedrede
laboratoriefasiliteter for det klinisk odontologiske forskningsmiljøet i nytt odontologibygg. Det er
videre etablert en ny kjernefasilitet for Biostatistikk og dataanalyse ved IGS.Tilsvarende har flere
institutter i løpet av året hatt en gjennomgang av de tekniske stillingene og vil følge opp med
kompetanseheving og rekruttering i 2014. Gjennomgående for instituttenes planer for 2014 er å
videreføre strategiske mål for økt andel eksternt finansiert forskning, økt publisering, sikre
rekruttering, og bedre og styrke nasjonale, regionale og internasjonale forskningssamarbeid. I løpet
av 2014 vil det bli utarbeidet nye handlingsplaner for forskning og forskerutdanning. Flere områder
utpeker seg, blant annet økte ambisjoner for ekseternfinansiering (særlig Horizon 2020 i EU),
utvikling av langsiktig rekrutteringsstrategi, etablere systematisk utdanning av PhD-veiledere og
utreding av «forsknings-RBO» (resultatbasert omfordeling etter forskningsproduksjon).

Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt
samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Fakultetet har omfattende og langvarigeinternasjonale forskningssamarbeid som både gir økt
2.

kvalitet, økt mobilitet, samt økt andel eksternt finansiert forskning. Dette skjer i form av
partnersamarbeid i prosjekter, bruk av tyngre infrastruktur, utveksling og forskningsopphold blant
vitenskapelig ansatte. For å sikre økning og kvalitet relatert til internasjonalisering oppfordres alle
vitenskapelig ansatte ved fakultetet til å benytte seg av de utvekslingsmulighetene som finnes, bl.a.
for faglig kvalitetsutvikling og strategisk viktige søknadsprosesser.
Instituttene har som målsetting å styrke og videreutvikle samarbeidet med lokale, regionale og
nasjonale samarbeidspartnere som blant annet Helse Bergen og Helse Vest, Folkehelseinstituttet, Uni
Helse, Bergen Kommune, NIFESog Den offentlige tannhelsetjenesten. Oppbygging av
kjernefasiliteten for Biostatistikk og dataanalyse anses som viktig eksempel på tiltak for å utvikle et
tettere samarbeid med andre institutter, helseforetak og andre nasjonale institusjoner.

Av næringslivssamarbeid kan nevnes utspring fra Institutt for biomedisin (IBM) som NOVO-SEEDS
(forprosjekt for en mulig firmaetablering), BerGenBio AS og Inkubator virksomhet. Fakultetet har i
løpet at 2013 hatt møter med BTO og andre aktører i offentlig og privat virksomhet angående
forskningsbasert innovasjon og vil følge dette opp videre bl.a. gjennom konkrete handlingsplaner.

Arbeid for å styrke forskningsledelse,
organisering og strategisk planlegging
Fra januar 2013 ble ny instituttstruktur med faglige og administrative tilpasninger implementert.

Et
hovedmål for endringen var å legge til rette for forskning og styrket forskningsledelse. Et resultat av
dette har bl.a. vært å reorganisere forskningsgrupper for å tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av
institutter og undervisningsenheter. Det har stått sentralt for instituttene å arbeide strategisk med
forskningsarbeid og å få forskningslederne aktivt med i dette arbeidet. Flere av instituttene har sendt
sine forskningsledere på lederkurs og fakultets lederkurs for yngre forskere, samt strategiseminarer
og andre relevante kurs og seminar. I tillegg har det vært viktig å operasjonalisere i forhold til
målsettingene om økt ekstern finansering, internasjonalisering, rekruttering, publisering etc.
Fakultetets tre forskningsrådgivere er en sentral støttefunksjon, spesielt i forhold til søknadsprosesser og posisjonering med tanke på kommende utlysninger. I 2014 rulleres fakultetets
forskningsstrategi og det utarbeides nye handlingsplaner som skal gjelde fram til 2016.

Tverrfaglige

og flerfaglige initiativ og satsinger

(pågående

og planlagte)

Samtlige institutter ved fakultetet deltar i flere tverrfaglige og flerfaglige satsinger. Foruten SFF-ene
CISMAC, CCBIOog NORMENTS, og EU-prosjekter som ERC,kan nevnes Jebsen-sentrene for
Nevropsykiatriske lidelser, senteret for multippel sklerose, senteret for diabetes genetikk, samt
Jebsen-senteret for kreftforskning som starter opp i 2014 og Senter for alders- og sykehjemsmedisin
som åpnet i 2012.
Det arbeides videre med finansering av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i
primærhelsetjenesten. De kliniske instituttene samarbeider tett med helseforetakenes avdelinger i
forhold tiI deres felles strategier for forskningsaktivitet, og deltar her bl.a. i flere nasjonale
kompetansesentra. Flere institutter samarbeider med Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet,
blant annet rundt bioinformatikk og infrastruktur.
Fakultetets kjernefasiliteter innen proteomikk, mikroskopi, genomikk, metabolomikk, flow cytometri,
biostatistikk og dataanalyse, samt dyreavdelingen vil betjene samtlige forskere ved fakultetet. I
tillegg inngår kjernefasiliteten for biostatistikk i den nasjonale forskningsinfrastrukturen
«Health
Registries for Research».

Tiltak som kan styrke publiseringen,

særlig på nivå II

Instituttene får årlig tildelt belønningsmidler basert på innsats og resultater innen forskning og
undervisning, og publikasjoner inngår som en faktor i denne modellen. Noen institutter har også
signalisert at de vil premiere nivå II publiseringer, der økonomien gir mulighet for det. Flere
institutter lager oversikt over publiseringsaktiviteten fordelt på forskningsgrupper og forsker, og
publisering inngår i bl.a. medarbeidersamtaler. Fakultetet deler videre ut priser hvert år —bl.a. for
beste publikasjon..
Det arbeides også med å øke de ansattes kunnskap om hvordan publisering kan gi bedre uttelling ved
å prioritere publisering på nivå II, og i 2014 utredes bl.a. hvilke aspekter for publisering (antall
publikasjoner, publikasjonspoeng, siteringer, samarbeid internasjonal, o.a.) som bør inngå i en
revidert forsknings-RBO. En økt satsing på postdoktorstillinger forventes på sikt å bidra til økt
publisering på nivå II.

Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen
ekstern finansiert virksomhet
Fakultetet arbeider strategisk for økt mobilitet og ekstern finansiering. Det er viktig å gi forskerne
nødvendig informasjon og motivere dem til å kunne orientere seg og se mulighetene, bl.a. gjennom
incentivordninger (allerede etablert for bevilgninger fra Kreftforeningen og EU). Instituttene
informerer løpende om utlysninger til sine forskere via nyhetsbrev o.l. Fakultetet har hatt et stort løft
med ansettelse av de tre forskningsrådgiverne som gir forskerne direkte søknadsveiledning.
Forskningsrådgiverne blir også hentet inn i evaluering av søknader, slik at søknadene for fremtiden
kan bli enda bedre og dermed gi flere tilslag.
Oppfølging av fagevalueringer
fra 2013
Ved flere institutter har forskningsgruppenes sammensetning og ledelse, samt teknikerressursene
blitt gjennomgått i etterkant av fagevalueringene. Forskningsmiljøene som ble vurderte som
«excellent» fikk i 2013 —som i 2012 —belønningsmidler fra fakultetet.

FORSKNINGSMELDING2013
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Forskningsmelding 2013 - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Bakgrunn
Forskningsmeldingen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet gir en overordnet vurdering av
forskningsaktiviteten i 2013. Meldingen er utformet i samsvar med mal fra
universitetsdirektøren.
Oppfølging av prioriteringer omtalt i 2012 og planer og prioriteringer for 2014
Strategisk plan for 2011-2015 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet vektlegger at sterke
fagmiljøer med solid disiplinforankring er en sentral forutsetning for å oppnå faglig bredde og
kvalitet ved instituttene. Fakultetet har fem temaområder for forskningsaktiviteten:
Utviklingsrelatert forskning; Velferd, arbeidsliv og migrasjon; Demokrati og rettsstat;
Klimaendringer og samfunnsmessige konsekvenser og tiltak, samt Informasjon,
kommunikasjon og kultur. Aktiviteten innen utviklingsforskning er omfattende og fakultetet
har investert i feltet gjennom flere år. Flere institutter viser de senere årene økende aktivitet
innen forskningsfeltet klima og energiomstilling. I tillegg til omfattende aktivitet innen de
tematiske områdene vil fakultetet særlig trekke frem Norsk medborgerpanel som drives av
Institutt for sammenliknende politikk i samarbeid med andre institutter og Uni
Rokkansenteret. Norsk medborgerpanel er en svært viktig ressurs for samfunnsvitenskapelig
forskning om holdninger og holdningsendringer. Ved Institutt for økonomi er Gruppe for
trygdeøkonomi finansiert av Norges forskningsråd. Det arbeides for å sikre en videre ekstern
finansiering for denne satsingen.

I strategiperioden har det vært et økende fokus på å øke omfanget av eksternfinansierte
prosjekter. Horizon 2020 åpner store muligheter for ekstern finansiering og internasjonalt
samarbeid. Det har høy prioritet å oppnå prosjekter innen fakultetets prioriterte områder. God
forskningsledelse og økt publisering er også viktige prioriteringer.
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og
næringsliv
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har som mål at fagmiljøene skal hevde seg
internasjonalt og samarbeide med anerkjente forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Alle instituttene rapporterer om omfattende samarbeid med forskningsinstitusjoner i inn- og
utland. Det er et godt samarbeid med andre fakulteter ved UiB, andre universiteter,
høyskoler og forskningsinstitutter. I randsonen er særlig Uni Rokkansenteret, Chr.
Michelsens Institutt (CMI), Bjerknessenteret, Institutt for samfunnsforskning (ISF) og
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) viktige partnere. Institutt for informasjons- og
medievitenskap har sammen med utenlandske universiteter og norske næringspartnere
innen media-sektoren søkt om finansiering av et Senter for forskningsdrevet innovasjon,
Bergen Journalism Lab, som kan gi MediaCity Bergen en slagkraftig internasjonal satsing på
forskning og innovasjon. Medieklyngen har ambisjoner om å danne grunnlag for innovativ
forskning innen medie-, kultur- og teknologiforskning. Institutt for økonomi har etablert
samarbeid med SFF Centre for Cancer Biomarkers ved Det medisinsk-odontologiske
fakultet. Institutt for sammenliknende politikk har omfattende samarbeid med Fudan
University i Shanghai. Institutt for sosialantropologi peker på at sosialantropologien har en
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bredkontaktflate ikke bare mot andre samfunnsvitenskapelige fag, men også mot
humanistiske og naturvitenskapelige fag, jus og medisin.
Arbeid for å styrke forskningsledelse,

organisering

og strategisk

planlegging

Ved instituttene er temabaserte forskningsgrupper et viktig virkemiddel for faglig utvikling.
Flere av instituttene har gjennomført en konsolidering av forskningsgruppene. Noen
institutter ser på gruppene som et strategisk virkemiddel. Andre institutter anser
forskningsgruppene som et mer uformelt faglig fellesskap. Ved Institutt for informasjons- og
medievitenskap er forskningsutvalget forum for drøfting og utvikling av instituttets
forskningsstrategi. Fakultetet ser forskningsgrupper med en tydelig profil og god ledelse som
et viktig virkemiddel for å sikre god forskningsledelse. I 2013 gjennomførte Det
samfunnsvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det humanistiske fakultet et
forskningslederprogram for yngre/nyansatte forskere ved de to fakultetene. Programmet
omfattet tre moduler med temaene: 1) eksternfinansierte forskningsprosjekter —fra idé til
realisering, 2) forskningsledelse og 3) formidling. De to fakultetene planlegger en ny
gjennomføring i 2015.
Tverrfaglige

og flerfaglige

initiativ og satsinger

Forskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er disiplinorientert og inngår i ulike
flerfaglige og tverrfaglige initiativer. Innen alle fakultetets strategiske forskningssatsinger er
det samarbeid om prosjekter og faglige aktiviteter som involverer flere disipliner. Større
programutlysninger innen NFR og EU etterspør i større grad tverrfaglige og flerfaglige
tilnærminger i prosjektene. Fagmiljøenes evne til samarbeid på tvers av disiplingrenser er en
viktig forutsetning for å posisjonere seg for eksternt finansiert forskning, Prosjektet Climate
Crossroads som involverer forskere fra flere institutter ved fakultetet er et eksempel på
tverrfaglig forskning. Medborgerpanelet er også resultat av bredt faglig samarbeid mellom
flere av instituttene. Ved Institutt for sosialantropologi er det EU-prosjektet European
Consortium for Pacific Studies (ECOPAS) et godt eksempel på tverrfaglig forskning som
også omfatter fagdisipliner utenfor fakultetet. Institutt for økonomi er involvert i Bergen
Center for Competition Law and Economics (BECCLE). Dette er et nært faglig samarbeid
mellom økonomer, jurister og statsvitere, og satsingen skjer i samarbeid med
Konkurransetilsynet.
Tiltak som kan styrke publiseringen,

særlig på nivå Il

Fakultetets publikasjonsaktivitet har hatt en betydelig vekst etter 2005. Året 2012 var et
toppår for fakultetet samlet med 267,2 publikasjonspoeng. Beregninger for 2013 tilsier et
resultat på 265 publikasjonspoeng. Institutt for informasjons- og medievitenskap har vist en
jevn økning i publikasjonsaktiviteten og antall poeng er mer enn fordoblet siden 2007. Det er
variasjon fra år til år i omfanget av publisering på nivå II. Fakultetet ser det som viktig å
motivere til publisering på høyt nivå, men det er også viktig å ta hensyn til at forskning må
publiseres i de fora og den sammenhengen de passer best inn. Det er fortsatt utfordringer
ved at publiseringen er skjevt fordelt i den vitenskapelige staben. Flere av instituttene
rapporterer at de har lokale incentiv-ordninger for å stimulere til publisering. Økt fokus på
registrering av publikasjoner i CRISTIN og instituttenes godkjenningsrolle har bidratt til å
styrke eierskapet til prosessen rundt publisering.
Arbeid for mobilisering
virksomhet

og økt deltakelse

i Horizon 2020 og annen ekstern finansiert

Fakultetet oppnådde kr 50,9 mill, i eksternfinansiert aktivitet mot et mål på kr 52,5 mill. i
2013. Inntektene fra Norges forskningsråd var kr 36,2 mill. mot et antatt mål på kr 36 mill.
Det ble sendt inn 59 søknader til Norges forskningsråd på totalt kr 256,9 mill. Av disse er 11
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prosjekter innvilget med en total ramme på kr 38,6 mill. Det ble sendt 21 søknader til
FRIPRO og to prosjekter ble innvilget. I den nye ordningen med støtte til unge forskertalenter
ble ytterligere to prosjekter innvilget. Det ble også sendt en rekke søknader til Norges
forskningsråd i november 2013, blant annet til VAM-programmet. Resultatene av
behandlingen er ikke klar.

I 2013 ble det sendt få søknader til EU-finansierte program. Dette skyldes delvis overgangen
fra FP7 til Horizon 2020 med få utlysinger. Interessen for ERC er økende, og totalt ble det
sendt åtte søknader til ERC i siste utlysingsrunde. Institutt for sosialantropologi oppnådde en
ERC Advanced Grant til prosjektet Egalitarianism. To søknader til ERC Consolidator Grant
ble utviklet i 2013, begge fra Institutt fra informasjons- og medievitenskap, men de oppnådde
ikke finansering. En søknad til ERC Starting Grant fra Institutt for sammenliknende politikk
kom til siste evalueringsrunde, men oppnådde dessverre ikke finansiering. Institutt for
økonomi har til behandling en søknad til ERA-NET, NORFACE, sin utlysing Welfare State
Futures.

Fakultetet arbeider systematisk for å motivere søkere til ERC og til andre deler av Horizon
2020. Vi samarbeider med Forskningsadministrativ avdeling og instituttene om dette. For å
stimulere til gode søknader til Forskningsrådet og Horizon 2020 gir fakultetet støtte til
søknadsprosesser og koordineringsarbeid. Institutt for sammenliknende politikk har dedikert
en vitenskapelig ansatt til å vurdere hvordan instituttet og forskerne kan posisjonere seg for
europeiske forskningsprosjekter. Andre institutter har valgt andre opplegg for å styrke den
eksternt finansierte aktiviteten. Fakultetet vil fortsette arbeidet for å styrke eksternt finansiert
forskningsaktivitet på områder som står sentralt i vår virksomhet.
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