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Dato
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Invitasjon til skisseutlysning for 2 tverrfakultære phd-stillinger innen Klima og
energiomstilling 2021
Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske
satsingsområdet Klima og energiomstilling. Satsingsområdet ledes fra MN-fakultetet i samarbeid med
et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter.
Det er viktig å merke seg at stillingene avhenger av budsjettildeling for 2021. Vi vet således ikke om vi
får midler før budsjettet for 2021 er godkjent i universitetsstyret 29.10.20.
For 2021 har vi laget en ny totrinnssøkerprosess:
1. Først inviteres det til å sende inn en kort 1-siders skisse.
2. 5 innsendere inviteres til å sende mer utfyllende søknader.
Det inviteres herved til å sende inn korte 1-siders prosjektskisser – se vedlagte retningslinjer og
søknadsskjema.
Frist for å sende inn skissen er mandag 16. november 2020 kl. 12:00.
Utlysningen er åpen for alle fagmiljøer ved UiB
Skissen sendes i ePhorte under sak: 2020/10658
Man må bruke vedlagte søknadsskjema
De som får tildelt prosjekt skal lyse det ut innen 30. april 2021.
PhD-kandidaten skal ansettes til ca. 1. august 2021.

Vennlig hilsen,
Gunn Mangerud
visedekan, klima og energi
Gry E. Parker
seniorkonsulent – areal og organisasjon
Vedlegg: 1
Kopi: alle fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen
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Saksbehandler
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55 58 35 78

VI ØNSKER NYE PROSKJEKTSKISSER TIL 2 TVERRFAKULTÆRE PHD-STILLINGER
Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske
satsingsområdet Klima og energiomstilling. Satsingsområdets ledes fra MN-fakultetet i samarbeid
med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter.
Det er viktig å merke seg at stillingene avhenger av budsjettildeling for 2021.

For 2021 har vi laget en ny totrinnssøkerprosess:
1. Først inviteres det til å sende inn en kort 1-siders skisse.
Skissen er tematisk åpen for alle fagmiljøer ved UiB, så lenge den faller inn under satsingsområdet og
det tydelig fremkommer hvordan søker ser for seg at temaet passer inn mot klima og
energiomstilling. Frist for å sende inn skissen er kl. 12:00 16. november 2020.
Strategisk utvalg velger 5 skisser som blir invitert til å sende inn mer utfyllende søknader.
2. Fem innsendere inviteres til å sende mer utfyllende søknader.
Disse blir kontaktet 15. desember 2020 og mottar da mer informasjon om krav til selve søknaden.
Frist for å sende inn søknaden er 1. mars 2021.
De som får tildelt prosjekt skal lyse ut Ph.d. stillingene innen 30. april 2021.
Forventet oppstart for Ph.d.-kandidat er 1. august 2021.
Det inviteres herved til å sende inn korte 1-siders prosjektskisser – se nedenstående retningslinjer og
vedlagte søknadsskjema.

SØKNADSFRIST ER 16. NOVEMBER 2020 kl. 12:00

Format for prosjektskisse:
•

Skissene skal sendes i ePhorte under saksnummer: 2020/10658.

•

Skisseforslag skal fylles ut i vedlagte søknadsskjema og det kan skrives på norsk eller engelsk.

•

Max 1 sides skisse og maks 2500 tegn.

•

Samarbeid mellom to fakultet v/ulike fagmiljøer.

Å ikke overholde disse kravene vil bli ansett som å ikke overholde formelle krav og skissen vil således
ikke bli tatt med i videre vurdering.

-

Innkomne skisser blir evaluert av strategisk utvalg basert på informasjonen som fremgår av
søknadsskjemaet.

-

Habilitet – det blir gjennomført en vurdering av medlemmene i strategisk utvalgs habilitet når
alle søknadene er mottatt.

-

Panelet som skal evaluere de 5 finalistene skal bestå av fageksperter (fra UiB) og ikke av
medlemmer av strategisk utvalg.

Hvis dere har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Gry E. Parker på gry.parker@uib.no

Alle punktene i skissen må besvares – frist er kl. 12:00, 16. november 2020

Forskningsspørsmål (max 1250 tegn):

Involverte fagmiljø - to fakultet (max 250 tegn):

Hvordan passer prosjektet inn mot klima og energiomstilling ved UiB (max 750 tegn):

Link til andre fagmiljøer utover de som er direkte involvert i prosjektet (max 250 tegn):

