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INTERNASJONALT FORSKNINGS-, INNOVASJONS OG POLICYSAMARBEID – GJENNOMGANG AV
EKSISTERENDE AVTALER ELLER FORPLIKTELSER PÅ INSTITUSJONSNIVÅ VED UIB

Bakgrunn
UiB har tradisjonelt vært et internasjonalt orientert universitet, og var tidlig ute med å både delta i og
initiere internasjonale avtaler og nettverk. De internasjonale avtalene har hatt ulike funksjoner og
vært rettet både mot studentutveksling, institusjonskontakt, forskningsmiljøer og policyorganer.
De siste 20 år har internasjonaliseringen økt i UH-sektoren i Norge. Dels som følge av økt
myndighetsfokus og - tilrettelegging, og dels som følge av globaliseringstrender. I tråd med dette har
også UiBs internasjonaliseringsfokus endret seg. Målene er nå, i større grad enn tidligere, at
internasjonaliseringen skal bidra til høyere kvalitet på forskning og utdanning, samt bidra til å løse
globale utfordringer. Det er også økende forståelse for at vi må bygge på UiBs fortrinn og prioritere
innsatsen dersom vi skal være en synlig partner og aktør i internasjonal sammenheng.
UiBs strategi Hav, Liv, Samfunn 1 vektlegger internasjonalisering, og som en oppfølging har
universitetsstyret vedtatt en handlingsplan for internasjonalisering 2. I denne heter det blant annet at:
"UiB skal gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid bidra til å løse globale utfordringer
gjennom målrettet forskning, utdanning formidling og innovasjon. UiB skal være et
internasjonalt universitet med åpenhet og stor faglig gjennomslagskraft. UiB skal tiltrekke seg
studenter og forskere fra hele verden."
I inneværende rektorperiode er det også opprettet UiB-kontorer i Brussel og i Japan.
Universitetsstyret har videre vedtatt en handlingsplan for økt samarbeid innen forskning og
utdanning med Kina 3. UiB har forpliktet seg institusjonelt i å følge opp FNs bærekraftmål i Agenda
2030, og skal blant annet årlig arrangere en bærekraftskonferanse for sektoren.
På overnasjonalt nivå finner det sted et betydelig samarbeid og felles ressursinnsats for å styrke
kapasiteten og kvaliteten på forskning og innovasjon i Europa, gjennom myndighetskoordinering i
European Research Area (ERA) og EUs rammeprogrammer. Regjeringen har sterkt fokus på å styrke
norske forskeres deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Både EU og norske
myndigheter har de siste tiårene også investert betydelige ressurser i felleseuropeiske
forskningsinfrastrukturer.
Prosess
Med bakgrunn i gjeldende europeisk og nasjonal forsknings- og innovasjonspolitikk og UiBs strategi
https://www.uib.no/strategi
https://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering-2016-2022
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https://www.uib.no/aktuelt/116746/handlingsplan-kina-vedtatt
1
2

og internasjonaliseringsambisjoner, ønsker rektoratet en helhetlig gjennomgang av eksisterende
internasjonale avtaler, nettverk og aktiviteter som UiB som institusjon har forpliktet seg til.
Både eldre og nyere internasjonale forpliktelser, samt innsats for å nå nasjonale og europeiske
forskningspolitiske mål, krever betydelige faglige, administrative og økonomiske ressurser.
Gjennomgangen skal gi en oversikt over hva våre nåværende forpliktelser innebærer av bl.a.
ledelsesinvolvering, faglig involvering, administrativ involvering, økonomisk kostnad, tidsbruk,
målsettinger og resultater (se vedlegg).
Dette vil gi universitetsledelsen og universitetsstyret et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke
forpliktelser som bør videreføres, om det bør skje endringer knyttet til intern oppfølging, og om det
er områder, nettverk eller strategiske partnerskap som mangler i porteføljen. Målet er at UiB på
institusjonsnivå skal ha en portefølje av internasjonalt prioriterte aktiviteter, arenaer og områder
som i størst mulig grad bidrar til oppfyllelse av nasjonale forsknings- og innovasjonspolitiske mål,
UiBs strategi og internasjonale ambisjoner.
Gjennomgangen av UiBs internasjonale institusjonsavtaler vil denne gangen primært omhandle
forskning, innovasjon og policy. Det innebærer at avtaler eller nettverk som utelukkende har studentog/eller utdanningsformål ikke inkluderes.
Prosjektet vil ledes av prorektor. Administrativ prosjektledelse og sekretærfunksjon vil ligge ved
Forskningsadministrativ avdeling. Etter en innledende administrativ kartlegging, vil en oversikt bli
sendt til fakulteter og sentre med invitasjon om å gi innspill og merknader av både faglig og
administrativ art. Det vil også bli oppnevnt en styringsgruppe som, basert på kartleggingen og innspill
med mer, vil gi råd om hvilke forpliktelser UiB bør videreføre, om det bør skje endringer knyttet til
intern oppfølging, og om det er aktiviteter, nettverk eller strategiske partnerskap som mangler i
porteføljen.
Tidsplan
Juni 2018

August –
september 2018
Oktober 2018
November 2018
Februar 2019

Drøfte saken i Forskningsutvalget og dekangruppen.
Påbegynne administrativ kartlegging (inkl. konferering med nøkkelpersoner)
Varsle fakultetene om prosessen i form av brev, slik at de kan begynne forberedelser
Fullføre den administrative kartleggingen
Etablere en faglig styringsgruppe.
Fakulteter/sentre mottar kartlegging for supplering, innspill
Tilbakemeldingsfrist for fakulteter/sentre ca 15. oktober
Ferdigstille kartleggingen
Behandling i Forskningsutvalget 21. november
Behandling i Universitetsstyret 21. februar

Saken legges med dette fram for Forskningsutvalget for drøfting.

Vedlegg: Momenter kartleggingen vil omfatte
08.06.2018 / Christen Soleim / Kristin Bakken
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