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Bakgrunn
Rapport 2012 tar utgangspunkt i planer og budsjettet for 2012. Rapporten følger malen som
er gitt i tildelingsbrevet for 2012.
Som oppfølging av Kunnskapsdepartementets endringer i målstruktur har universitetsstyret
vedtatt mål og styringsparametre. Ved behandlingen av rapport 2011 og planer for 2012
vedtok styret revidert målstruktur. Virksomhetsmålene er forankret i universitetets strategi og
egenart. I etatsstyringsmøtet og i tilbakemeldingen fra møtet ble universitet pålagt å innføre
flere mål og styringsparametre enn dem styret hadde vedtatt. Universitetsstyret tok dette til
etterretning i sak 50/12.
Fakultetene og museet er bedt om å gi innspill til rapport 2012 og planer 2013. Det er gitt
korte vurderinger av resultatene for 2012, ambisjonene for 2013 og innspill til mål og
styringsparametre. Fakultetene har vurdert om resultatene gir grunnlag for å endre
vurderingene gitt i meldingene for 2011. Fakultetenes vurderinger er innarbeidet i utkast til
rapport og planer.
Vedlagt følger utkast til årsrapport for 2012. Ikke alle data for resultatområdene er klare før
styremøtet, men blir lagt inn før rapporteringsfristen til departementet 15. mars (15. april for
publikasjoner). Det kan gjøre det nødvendig å justere vurderinger og uttrykk for ambisjoner.
I forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingene
resultater for 2012 nærmere og vurdere planene for 2013.

vil fakultetene analysere egne

Det er utarbeidet en felles matrise for rapporten for 2012 og planer for 2013 (vedlegg 2).
Matrisen er tredelt.
I del I er Kunnskapsdepartementets sektormål og styringsparameter gitt i
tildelingsbrevet for 2012 satt opp, sammen med vurdering av universitetets
resultatutvikling, ambisjonsnivå, det gis en risikovurdering og det er oppsummert
oversikt over tiltak.
I del Il universitetets egne virksomhetsmål og styringsparametre satt opp tilsvarende.
Her er forslag til nye styringsparametre for 2013 innarbeidet.
Del III har styringsparametrene universitetet ble pålagt av departementet og som ble
tatt til etterretning av universitetsstyret i sak 50/12.
Hovedtrekk
Universitetet i Bergen har som hovedmål for forskningen å ha og fremme grunnleggende
forskning av høy kvalitet i bredden av universitetets fagdisipliner. Å oppnå frie midler i
Europen Research Council (ERC) og få nye sentre for fremragende forskning har særlig
prioritet. Dette vil styrke den grunnleggende forskningen på høyt internasjonalt nivå.
I 2012 ble universitetet tildelt 3 nye sentre for fremragende forskning. Centre for Intervention
Science in International Maternal and Child Health, Centre for Cancer Biomarkers og
Birkeland Center for Space Science. I alt 139 forskningsmiljø fra hele landet søkte om å få
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slik status. Av disse
Det ble gitt støtte til
NTNU (4) og særlig
en av SFF-ene ved

gikk 29 videre til finalen, og UiB hadde 4 søknader med i siste runde.
13 nye sentre. UiB fikk svært god uttelling sammenlignet med Ui0 (4) og
i lys av institusjonenes størrelse. I tillegg er 8 forskere ved UiB involvert i
Ui0.

I 2012 er forskere ved UiB tildelt ERC-stipend innenfor romforskning og to ERC-starting
grants (lingvistikk og informatikk). Forskere ved UiB har samlet oppnådd 6 ERC-grants og 3
starting grants.
SFF- og ERC-status er viktige uttrykk for resultater av systematisk satsing
forskning i grunnmiljøene. Resultatene oppnås etter skarp konkurranse og
evaluering og områder som har særlig høy kvalitet prioriteres. Universitetet
sentrene og finalistene. I forbindelse med fellesløftet i 2011, fikk UiB svært
midler gjennom Fri prosjektstøtte.

på kvalitet i
internasjonal
vil forsterke
viktige og ekstra

QS World University Rankings har hvert år en rangering av de beste universitetene i verden,
der ulike aspekt blir vektlagt. Legges antallet siteringer til grunn, er UiB nummer 64 i verden.
I 2011 var UiB nummer 92. Fremgangen er sterk og positiv og er et uttrykk for kvaliteten i
forskningen. For videre viktige framganger, er det viktig å følge opp kritiske merknader i
fagevalueringer med å tilrettelegge for mer sammenhengende tid til forskning, nasjonalt
samarbeid og økt internasjonal rekruttering. På denne måten kan fagevalueringene danne
grunnlag for videre prioritering av kvalitet.
I 2012 ble 251 nye doktorer kreert ved Universitetet i Bergen, i 2011 var tallet 254. Dette er
et svært godt resultat. Det må tas med i vurderingen at universitet de siste årene har hatt
nedgang i antall stipendiatstillinger. Om lag 38 % av de nye doktorene er utenlandske og for
andre gang i historien var det i 2012 flere kvinner enn menn som tok doktorgrad. Økt grad av
gjennomføring og kvalitet i forskerutdanningen er særlig vektlagt. Nedgangen i antall eksternt
finansierte rekrutteringsstillinger, både stipendiater og postdoktorstilliner fra 2011 til 2012, gir
grunnlag for bekymring og følges opp i planer for 2013.
Riktig dimensjonering av antall studieplasser med fastsettelse av opptaksrammer er
prioritert. Høsten 2012 var det registrert 14.290 ordinære studenter ved UiB, en økning på
205 fra 2011. Antall primærsøkere i 2012 var 8540, omtrent som i 2011. I 2012 ble det
vedtatt å etablere et nytt bachelorprogram i kinesisk. Satsingen på kinesisk følger opp
målsettingen om å utvikle studietilbud tilknyttet Øst-Asia, med japansk og kinesisk.
I 2012 var universitetets inntekter vel 3,46 mrd. kroner, 772 millioner kommer fra eksternt
finansiert virksomhet (BOA).
Det er et viktig mål å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter for
forskning og utdanning. Dette er fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere av
fakultetene, departementets studiefinansiering er videreført fullt ut til fakultetene, og det
satses offensivt på investeringer for bedre rammebetingelser. Det er satset særskilt på
museet, økt samfunnskontakt, miljøtiltak og på internasjonalisering de siste årene.
Tabell 1 Noen nøkkeltall for Universitetet i Bergen
Studenter høst
Aviagt 60- studiepoengsenheter"
Publikasjoner*
Doktorgrader
Omsetning (i mill. kroner)
Arsverk
andel kvinner

2009
14 083
10 02,7
1 862
223
3 250
3 371
50 %

2010
14 358
10 161
1 935
237
3 346
3 365
50 %
2

2011
14 085
10 002
1 946
254
3 690
3 370
51 %

2012
14 290
9 984
251
3 460
3 471
52 %

Omfanget av publikasjonspoeng
tabell er estimat per 31.01.13.

er ikke klart før 1. april. Tall for avlagte studiepoeng

er klar 15. februar. Tall i

Rapporten for 2012 viser at universitetet også har utfordringer. Antallet midlertidige årsverk i
vitenskapelige stillinger er ikke redusert, og det er en høy andel midlertidige tilsatte i noen
tekniske stillingskategorier. Samtidig er det en bekymringsfull nedgang i eksternt finansierte
stipendiatstillinger. Målet om økning i primærsøkere per studieplass ble ikke nådd.
Status for arbeid med utkast til rapport 2012
Vedlagte utkast til årsrapport er basert på vurderinger
avdelingene. I det foreliggende utkastet gis foreløpige
styringsparametre, fra universitetet og departementet
rapporten. Vurderinger av oppnådde studiepoeng og
data ikke er tilgjengelige ennå.

og innspill fra fakultetene, museet og
vurderinger i forhold til mål og
i en matrise i tre deler i vedlegg til
publikasjonsdata må avventes fordi

Det er viktig å tydeliggjøre hvilke vurderinger ulike typer av tallgrunnlag gir muligheter til. For
eksempel gjelder dette utviklingen i midlertidige stillinger. DBH-rapporteringen høsten 2012
viste vekst i midlertidige forskerstillinger, sammenlignet med høsten 2011. Ved årsskiftet
viste tall fra eget personalsystem at det ikke var vekst, hverken fra annet tertial 2012 eller fra
årsskiftet 2011/2012.
Det vil bli gitt mer detaljert informasjon om status for oppnådde resultater handlingsplaner
enn tidligere, den vil bli systematisert i et vedlegg til rapport 2012.
For noen av universitetets egne styringsparametre har det vært behov for å klargjøre
definisjon og kriterier for å måle fremgang. For styringsparameteret Studentaktiv forskning og
Omfanget av videreutdanning og kompetanseutvikling blant de ansatte gjenstår det fortsatt
en del arbeid.
Universitetsdirektørens merknader
Utkastet til årsrapport gir uttrykk for oppnådde resultater ut fra konkrete mål og ambisjoner. I
arbeidet med rapporten er det gjort vurderinger av resultater ved hvert fakultet og enhet og
for institusjonen samlet. Universitetet i Bergen har fortsatt fremgang som internasjonalt
anerkjent forskningsuniversitet. Dette har særlig kommet til uttrykk gjennom svært gode
resultater med tre nye SFF og flere nye ERC-tildelinger. Antall nye doktorgrader er høyt.
Samtidig er det utfordringer, blant annet med omfanget av midlertidighet, nedgang i eksternt
finansierte stipendiatstillinger og noe reduksjon i primærsøkere per studieplass.
Arsrapport 2012 legges frem som utkast og vil bli bearbeidet videre inntil frist for oversending
til departementet 15. mars.
Med dette fremmes følgende forslag til
Vedtak:
Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for
2012 i tråd med styrets kommentarer
05.02.13 Steinar Vestad/Tore Tungodden
Vedlegg:
Utkast til rapport 2012
Matrise for rapport 2012 og planer 2013
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Innledning
Universitetet i Bergen er et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet. Forskning, utdanning og
formidling er universitetets hovedoppgaver, og faglig bredde, mangfold og høy kvalitet er
fundamentet.
Hovedmålet for forskningen er å ha og fremme grunnleggende forskning av høy kvalitet i
bredden av universitetets fagdisipliner. Å oppnå frie midler i European Research Council (ERC)
og sentre for fremragende forskning har særlig prioritet. Dette er ordninger som gir fagmiljøene
god mulighet til å drive grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå.
I 2012 ble UiB tildelt 3 nye sentre for fremragende forskning. Centre for Intervention Science in
International Maternal and Child Health, Centre for Cancer Biomarkers og Birkeland Center for
Space Science. I alt 139 forskningsmiljø over hele landet søkte om å bli sentre for fremragende
forskning i den tredje utlysningsrunden i 2011/2012. Av disse gikk 29 til finalen, UiB hadde 4
søknader med i siste runde. Til sammen 13 søknader ble innvilget. UiB har fått svært god
uttelling. Ui0 og NTNU fikk fire sentre hver. I tillegg deltar forskere ved UiB i en SFF ved Ui0.
I 2012 er UiB tildelt ERC-stipend innenfor romforskning og to ERC-starting grants. UiB har totalt
6 ERC-grants og 3 starting grants. SFF- og ERC-status er viktige uttrykk for kvalitet i forskning i
grunnmiljøene. De som tildeles slik status identifiseres i internasjonale vurderinger og søknader
og miljø som har særlig høy kvalitet prioriteres. Fellesløftet i 2011 har gitt veldig god uttelling for
UiB, med forsterkning og midler til flere gode søknader til den fri prosjektstøtte i NFR.
Etter flere års framgang på ulike internasjonale rankinger falt UiB fra 2011 til 2012. En viktig
bakgrunn for lavere plassering var feil i innsendt studenttall. Vurderes plasseringen for
indikatoren for siteringer, er bildet annerledes. Målt ut fra siteringer, har UiB gått fra nummer 92 i
2011 til 64 i verden i 2012. Dette er best i Norge i rangeringen fra QS World University
Rankings. Fremgangen er sterk og positiv og uttrykk for kvaliteten i forskningen.
Universitetsstyret har behandlet de siste årenes fagevalueringer i 2012. Svært mange fag og
miljø ved UiB får meget god vurdering, og samtidig er det viktig å følge opp kritiske merknader i
noen fagevalueringer. Viktige tiltak er å tilrettelegge for mer sammenhengende tid til forskning,
internasjonalt samarbeid og rekruttering. På denne måten kan fagevalueringene danne grunnlag
for videre prioritering av kvalitet.
I 2012 ble 251 nye doktorer kreert ved Universitetet i Bergen mot 254 i 2011. Det er et svært
godt resultat når det tas høyde for at universitet de siste årene har hatt nedgang i antall
stipendiatstillinger. Om lag 38 % av de nye doktorene er utenlandske, og det var andre gang i
historien at flere kvinner enn menn tok doktorgrad. Den høye andelen utenlandske doktorer
bidrar til å synliggjøre UiB som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Økt grad av
gjennomføring og kvalitet i forskerutdanningen er særlig vektlagt. Nedgangen i antall eksternt
finansierte rekrutteringsstillinger, stipendiater og postdoktorstilliner fra 2011 til 2012, gir grunnlag
for bekymring og må følges opp i planer for 2013.
Riktig dimensjonering av antall studieplasser gjennom fastsettelse av opptaksrammer er en
prioritert oppgave. Høsten 2012 var det registrert 14.290 ordinære studenter ved UiB, en økning
på 205 fra 2011. Balansen mellom antallet studenter og antallet finansierte studieplasser
overvåkes, det er bekymringsfullt at det er mange studenter uten studieplassfinansiering Noe av
økningen fra 2011 til 2012 følger av flere tilførte studieplasser. Det er positivt at økningen i antall
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studenter innenfor realfagene fortsetter. Antall primærsøkere i 2012 var 8540, omtrent som i
2011. I 2012 ble det vedtatt å etablere bachelorprogram i kinesisk. Satsingen på kinesisk følger
opp målsetningen om å utvikle studietilbud tilknyttet Øst-Asia, med japansk og kinesisk.
I 2012 var universitetets inntekter vel 3,46 mrd. kroner, 772 millioner var eksternt finansiert
virksomhet (BOA). Inntektene var om lag 200 mill. kroner lavere enn i 2011, i all hovedsak fordi
det var en engangs utstyrsbevilgning til odontologibygget i 2011.
Det er et overordnet mål å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter
innenfor forskning og utdanning. Dette er fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere
av fakultetene, departementets studiefinansiering er videreført fullt ut til fakultetene, og det
satses offensivt på investeringer for bedre rammebetingelser. Det er satset særskilt på museet,
økt samfunnskontakt, miljøtiltak og på internasjonalisering de siste årene.
Tabell 1 Noen nøkkeltall for Universitetet i Ber en
2009
2010
2011
2012
14 083
14 358 14 085
14 290
Studenter høst
Avlagt 60- studiepoengsenheter*
10 027
10 161 10 002
9 984
1 862
1 935
Publikasjoner*
1 946
Doktorgrader
223
237
254
251
Omsetning (i mill. kroner)
3 250
3 346
3 690
3 460
3 471
Arsverk
3 371
3 365
3 370
andel kvinner
50 %
50 %
51 %
52 %
* Omfanget av publikasjonspoenger ikke klart før 1. april. Tall for avlagte studiepoeng er klar 15. februar. Tall i tabell
er estimat per 31.01.13.

Rapporten for 2012 viser at universitetet også har utfordringer. Det er fortsatt vekst i antallet
midlertidige årsverk i vitenskapelige stillinger og det er en høy andel midlertidige tilsatte i enkelte
tekniske stillingskategorier. Samtidig er det en bekymringsfull nedgang i eksternt finansierte
stipendiatstillinger. Målet om økning i primærsøkere per studieplass ble ikke nådd, selv om
nivået er høyt. Det er viktig med ytterligere innsats for å oppnå frie midler i Norges forskningsråd
og European Research Council.
Overordnet styring, ledelse og organisering
Universitetsstyret behandlet ledelses- og styringsform ved Universitetet i Bergen i 2012. I sak
5/12 stadfestet styret at uh- lovens hovedmodell, med valgt rektor fortsetter, jf universitetslovens
§ 10-2 (1). Valgperioden for rektor og universitetsstyret går ut 31.07.13.
For rekrutteringsmåte av dekan ble det vedtatt at valg fortsatt skal være hovedmodell og ansatt
dekan alternativ modell. Fakultetsstyret kan foreslå endring i modell for universitetsstyret. I sak
80/12 ble det stadfestet at alle fakultetene ønsker å behofde nåværende ledelsesform på
fakultetsnivå. Fire fakulteter fastholder å ha valgt dekan. To fakulteter viderefører ordning med
ansatte dekaner.
For rekrutteringsform for instituttledere ble det vedtatt at ansatt og valgt instituttleder fortsatt skal
være likeverdige ordninger. Alle institutter ved et fakultet må ha samme rekrutteringsmåte for
instituttlederne. Fakultetsstyret kan fremme forslag om eventuell endring i fakultetets ordning. I
sak 80/12 godkjente styret en prøveordning med ansatte instituttledere ved Det psykologiske
fakultet. De øvrige fakultetene beholder nåværende ordning.
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Styrets vurdering av eget arbeid
I 2012 ble det holdt tre møter i hvert semester, samt styreseminar i høstsemesteret. Styrets
medlemmer deltar i velkomstseremonier og doktorpromosjoner. Styret behandlet 92 saker i
2012. Styrets møter planlegges avholdt slik at tertialregnskapene kan behandles av styret før
oversending til departementet. Styret drøfter egen arbeidsform ved jevne mellomrom.
Overordnede mål og prioriteringer ved Universitetet i Bergen
Universitetets strategi for 2011-2015 understreker at kvalitet skal være rettesnor for all
virksomhet, for forskning og undervisning. Kvalitetsvurderinger vil komme til uttrykk i resultater
ved anerkjente rangeringer, publisering, tilslag på søknader til nasjonale og internasjonale
forskningsprogrammer, fagevalueringer og sakkyndige vurderinger av prosjektsøknader og
gjennom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.
Strategien gir hovedmål og prioriteringer innenfor hovedmålene. Universitetets strategi er
utgangspunkt for strategier ved fakultetene, for handlingsplaner, meldinger, årsplaner og for
økonomiske prioriteringer i budsjettene. Her formuleres mer konkrete mål og risiko vurderes. Det
vektlegges at virksomhetsmål og systemer for risikovurderinger og håndtering av risiko, er
forankret i universitetets strategi og egenart.
Som oppfølging av Kunnskapsdepartementets endringer i målstrukturen har styret vedtatt mål
og styringsparametre. Ved behandlingen av rapport 201log planer 2012 vedtok styret revidert
målstruktur for universitetet. Virksomhetsmålene er forankret i universitetets strategi og egenart.
Fire av fem hovedmål er identiske med hovedmålene i strategien. Virksomhetsmål for utvikling
av museet er ikke beskrevet så konkret i strategien, men er i tråd med vedtak i styret om
utvikling av Universitetsmuseet i Bergen. Tilsvarende er styringsparametrene i hovedsak
identiske med de strategiske prioriteringene for å nå hovedmålene.
I brev etter etatsstyringsmøtet i mai 2012, påla departementet universitetet å innføre flere andre
mål og styringsparametre enn dem styret har vedtatt. Styret tok de departementets krav om mål
og styringsparametre til etterretning (sak 50/12).
I arbeidet med rapport 2012 og planer 2013 er det innhentet vurderinger fra fakultetene og de
sentrale avdelingene. Særlig er sammenhengen mellom universitetets strategi, handlingsplaner
og styringsparametre vektlagt. Det vises for øvrig til universitetets brev om håndtering av risiko
som ble oversendt departementet 20.01.12.
I 2012 har styret som oppfølging av strategien drøftet resultater fra og oppfølging av
fagevalueringer og tematiske forskningssatsinger. En rekke plandokumenter som gir føringer for
prioriteringer innenfor ulike felt er behandlet. Det ble vedtatt handlingsplan for likestilling 20122015 og strategi for samarbeid med arbeidslivet. Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet er
revidert for perioden 2013-2015,og tilsvarende er tiltaksplan for ytre miljø revidert. Det er
utarbeidet mål, prinsipper og tiltaksplan for innkjøp.
Rapport 2012 og planer 2013 søker i større grad å synliggjøre hvordan oppfølging og prioritering
i forhold til universitetets strategi, virksomhetsmål og styringsparametere følges opp gjennom
ulike handlingsplaner.
Vedlagte matrise (vedlegg 1) gir beskrivelse av resultatutvikling, ambisjonsnivå, risiko og tiltak
innenfor gjeldende målstruktur og to nye styringsparametere.
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Utdanning
Høy kvalitet og gode, forskningsbaserte utdanningsløp er det overordnede prinsipp for
utdanningen ved Universitetet i Bergen. Forskningsbasert utdanning skal bety kontakt med
forskningen gjennom hele studieløpet. I løpet av studietiden skal studentene i økende grad bli
involvert i forskningsmiljøene, ikke bare som mottakere av forskernes kunnskapsformidling, men
som deltakere i kunnskapsutviklingen. En viktig utfordring er å benytte den store faglige bredden
og den akademiske kulturen som et fortrinn til å utvikle god forskningsbasert undervisning som
resulterer i kandidater som forener høy kompetanse med allmenndannelse.
Det viktigste overordnede målet for utvikling av utdanningstilbudet er å konsolidere tilbudet av
studier og oppnå et bedre forhold mellom ressurser og ressursbruk på utdanning, for å sikre
ansattes sammenhengende tid til forskning. I 2012 ble det undervist i 1927 emner, 16 flere enn i
2011, men 40 færre enn i 2010. Av de nye emnene var 13 knyttet til videreutdanning for lærere
og lektorutdanninger. Universitetsstyret vedtok i 2012 å etablere to nye program for oppstart i
2013, bachelor i kinesisk og master i psykologi.
Med utgangspunkt i universitetets planer, er det oppnådd gode resultater innenfor flere områder:
Studietilbudet søkes konsolidert for å unngå å komme dårligere ut og slik at
aktivitetsnivået i større grad er i tråd med universitetets ressurstilgang
Antall utvekslingsstudenter øker og 1500 studenter flere enn noen gang
Prosjektet Kvalitet i utdanningen har som mål å utrede kvalitetsbegrepet ut fra ulike
perspektiv. Forholdet mellom undervisnings-, vurderingsformer og læringsutbytte satt på
dagsorden og det gjennomføres et prosjekt for å prøve ut ny metodikk i evaluering
DigUiB søker å utvikle og implementere digitale verktøy i undervisning, eksamen og
pensum. Aktiviteten i prosjektet har vært høy, og flere delprosjekt er iverksatt.
A tilfredsstille kvalifikasjonsrammeverkets krav har hatt svært høy prioritet i fagmiljøene
og det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for alle studie- og emneplaner
Innenfor noen områder gjenstår arbeid:
Arbeid i prosjektet Kvalitet i utdanning, med innsats for undervisnings- og
vurderingsformer og læringsutbytte.
Studentaktiv forskning har hatt stor oppmerksomhet, og fagmiljøene dokumenterer gode
resultater på mastergradsnivå, men det er fortsatt få tiltak på bachelornivå
De årlige utdanningsmeldingene utfyller rapport og planer med utvidede analyser av
virksomheten og innspill fra fakultet og instituttnivå. På bakgrunn av fakultetenes meldinger for
2011 er det utarbeidet og vedtatt nye retningslinjer for administrasjon av tverrfaglige
studieprogram. Et annet sentralt punkt i meldingen er gjennomføring i universitetets
bachelorprogrammer. Her utredes relevante målsettinger for gjennomføring og frafall i studiene.
Resultater i 2012
Gjennomføring i studieprogrammene
Drøftingen i Rapport og planer 2011-2012 tok utgangspunkt i at det ikke var etablert nasjonale
standardmål på studiegjennomføring. Et oppfølgingspunkt var å forbedre vurderingsgrunnlaget
gjennom det nasjonale STAR-prosjektet og egne undersøkelser.
Før det foreligger standardiserte definisjoner og statistikk gjennom STAR eller DBH, vil ikke UiB
trekke endelige slutninger om utviklingen. UiBs egne data basert på uttrekk fra FS, kan tyde på
at andelen som gjennomfører på normert tid har vært stabil de senere år, se tabell 2.
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Tabell 2. Fullført
Normert
Fullført år

å normert tid, o fullført

Startkull

Andel
normert

å normert tid + 1 semester

Normert+1

Bachelor
2007
2008
2009
2010
2011
2012*

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009 H

27,4
27,2
34,1
36,8
35,4
34,2

%
%
%
%
%
%

31,1
30,7
38,8
42,1
41,1

%
%
%
%
%

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010 H

41,2
42,8
45,8
51,0
54,2

%
%
%
%
%
54,4 %
53,4 %

58,2
58,3
60,4
63,6
69,2
68,2

%
%
%
%
%
%

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007 H

56,3
55,2
39,9
37,9

%
%
%
%

58,2 %
61,9 %
52,0 %

39,7 %
51,2 %
54,4 %

50,8 %
54,2 %

Toårig master
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Femårig master
2009
2010
2011
2012*

Profesjonsprogram
2010
2011
2012*

2004-2005
2005-2006
2006 H

Tabellen viser andelen av dem som startet på et studienivå et gitt år, som har fullført på normert
tid eller kortere. I tillegg viser tabellen andelen som har fullført et semester etter normert tid, fra
startkullene 2004 til 2012. Hvilke tidsserier som er mulige, avhenger av studieløpenes lengde.
For studenter som etter planen skulle vært ferdige i 2012, finnes det bare data for studenter som
skulle være ferdige i vårsemesteret. Endelige tall kan beregnes når kandidattallet for 2012 er
ferdigregistrert i FS. Tallene er ikke påvirket av intern mobilitet mellom program på samme nivå.
På bachelornivå kan det se ut som at det har skjedd en sterk økning i gjennomføring fra de
første kullene i kvalitetsreformen. Endringen kan delvis skyldes registreringspraksis i FS. For de
to seneste kullene er det registrert en viss nedgang i gjennomføring. Tilsvarende vil tabellene for
frafall vise en viss økning, endringen ser ikke ut til å skyldes forsinkelse i studieløpet.
For masternivået er det registrert sterk økning i gjennomføring etter kvalitetsreformen, og her er
sannsynligvis registreringspraksis i FS mindre relevant. Det ser ut til å ha skjedd en reduksjon i
gjennomføring for femårige mastergrader. Dette henger sannsynligvis sammen med etablering
av flere nye program fra midten av 2000-tallet, som lektorutdanning, der frafallet først var høyt.
Læringsutbytte
Målet er å beskrive læringsutbytte for studietilbudene, og gjennomgå praksis for evalueringer og
undersøke hvordan læringsutbyttebeskrivelser kan inngå i studentenes vurderinger av
måloppnåelse på kurs og studieprogram.

6

Den viktigste oppgaven i 2012 var å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
Ved utgangen av 2012 rapporterer fakultetene at læringsutbytte er beskrevet for alle
studietilbud. En gjennomgang viser at UiB er kommet langt, men at det fremdeles er arbeid som
gjenstår før alle beskrivelser er tilfredsstillende formulert. Systemet vil kontinuerlig videreutvikles
gjennom vurdering av læringsutbyttebeskrivelser i evalueringer og studieplanarbeid. Enkelte fag
har gjort læringsutbyttebeskrivelser til tema i emneevalueringer i 2012. Det er en målsetning å
utvikle retningslinjer for dette på fakultet og institusjonsnivå i 2013.
Hvordan læringsutbytte skal måles i praksis, er en metodisk utfordring. UiB forutsetter at det er
et forhold mellom beskrevet læringsutbytte, oppbygging av kurs og emner, og vurdering. UiB har
i 2012 hatt særlig oppmerksomhet på vurderingsformer gjennom to saker i Universitetets
utdanningsutvalg og et internt studiekvalitetsseminar med vurderingsformer som tema. Flere
fakultet har satt vurderingsformer på dagsorden i lys av kartleggingene. Problematikken følges
videre opp av utdanningsutvalget i 2013 med analyser av læringsutbyttebeskrivelsene, og
gjennomføring av en nasjonal konferanse med kvalifikasjonsrammeverket, undervisnings- og
vurderingsformer som tema.
Søker- og opptakstall
De siste årene har søkertallene til UiB vært relativt stabilt på ca 2,2 primærsøkere per
studieplass. I 2012 er dette redusert til 2,1. Antall søkere var 8560, en økning på 20 fra 2011. En
oversikt er gitt i tabell 3.
Tabell 3. Antall primærsøkere per fakultet 2008 - 2012
HF

1,7

1,8

1,8

JUSS

3,5

3,5

MN

1,2

1,3

MOF

3,2

3,6

1,5

1,5

4,3

4

4,3

1,3

1,4

1,6

3,4

3,6

3,5
2,1

PS

1,8

2,1

2,4

2,3

SV

2,2

2,3

2,1

2

Totalt

2,0

2,2

2,2

2,2

1,9
2,1 I

Antall søkere per studieplass varierer mellom fakultetene. Antall søkere til realfagene øker, dette
har vært særlig prioritert i rekrutteringsarbeidet nasjonalt og lokalt. Økningen gjelder spesielt
studietilbud som petroleumsteknologi og geologi.
Da risiko for ikke å nå målet for 2012 ble vurdert, var omdømmet som forskningsuniversitet,
Bergen som studentby og studentenes studieønsker som kritiske faktorer. Resultatene for 2012
tiltakene i eksisterende rekrutteringsstrategi bør vurderes. Tiltak for forbedret rekruttering vil
drøftes. Også drøfting innenfor Utdanning i Bergen. Antallet søkere per studieplass var lavere
ved UiB enn ved NTNU og Ui0 i 2012. Ui0 hadde en sterk økning og 3 primærsøkere per
studieplasser i 2012. Ui0 utlyser en relativt mindre del av studieplassene i samordna opptak enn
UiB og NTNU, men har likevel en markant økning i absolutte søknadstall, jf. tabell 4.
Tabell 4. Primærsøkere per universitet
NTNU
UiB
Ui0

2,49
2,16
2,87

2,32
2,14
2,97
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Enkelte fag har positiv utvikling i søkertallene. Spesielt gjelder dette realfag og jus. På
masternivå hadde UiB en økning fra 3,6 til 3,7 primærsøkere per studieplass. Et flertall av
søkerne er ikke kvalifiserte til opptak, men også for kvalifiserte søkere var der en økning på 42,
totalt 1,6 kvalifiserte søkere per studieplass.
Studentutveksling
I Handlingsplan for internasjonal virksomhet er det et mål at minimum 30 % av dem som
avlegger en grad ved UiB, skal ha hatt et studieopphold utenlands. Målsetning gjelder for utløpet
av planperioden. Tall fra FS viser at målet ikke er nådd, men at det har vært en økning på
nærmere to prosentpoeng fra 2011, at andelen nærmer seg 30 %. Målet opprettholdes for 2013.
Antallet utvekslingsstudenter har økt fra 2011 til 2012, både for inn- og utreisende studenter. De
fleste reiser gjennom Erasmus- nettverket eller bilaterale avtaler. Også økningen fra 2011 til
2012 gjelder disse avtalene. For utreisende studenter er det færre som reiser på individbaserte
avtaler til fordel for institusjonsavtaler. Dette sikrer kvalitetene i utvekslingsoppholdene. Totalt
reiste 761 studenter på utveksling, det høyeste antallet utvekslingsstudenter UiB har sendt ut.
Antall innreisende var 821, som også er høyeste antall innreisende som har vært.
Tabell 5. Utveksling per avtale 2008-2012
Program
Antall totalt
Inn
Ut
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Sokrates/Erasmus
469 495 515 506 539 129
155
160
190
201
Erasmus Mundus
4
2
10
35
29
Nordplus
18
21
15
18
17
35
30
13
17
21
NUFU
3
8
2
Kvoteprogram
58
47
78
53
64
2
NORAD
22
2
13
Bilaterale aVtaler
79
55
64
79
98 303
325
351
373
468
Kulturprogrammer
26
5
2
1
Fulbright
2
3
Andre
2
5
3
5
22
1
8
8
14
3
Individbaserte aVtaler
33
13
16
19
33
29
56
64
105
68
SUM
711 645 704 727 821 497
574
598
699
761

I 2012 er utveksling med BRIKS-landene og Japan gitt særlig prioritet. Dette er i begrenset grad
reflektert i hvor UiBs studenter reiser på utveksling, for dem er Nord- Amerika, Australia og
Europa viktigst. I 2012 har det vært økende interesse for utveksling til Japan.
I den ovennevnte planen er fellesgrader nevnt som et særlig innsatsområde i 2012. Universitetet
i Bergen er involvert i åtte fellesgrader. Studieadministrativ avdeling har tett oppfølging av
fagmiljøene som er involvert i gradene og følger opp fagmiljø som ønsker å søke om midler til
utvikling av fellesgrader. I 2012 er de faglige ansattes erfaringer med planlegging, oppstart og
gjennomføring av fellesgrader kartlagt ved UiB. Et hovedinntrykk er at arbeidet går i riktig
retning, men det er fortsatt er behov for faglig og administrativ innsats for fellesgrader ved UiB.
Studentaktiv forskning
Universitetets utdanningsutvalg har flere ganger drøftet forståelsen av begrepet studentaktiv
forskning, hvilke tiltak som finnes ved UiB, hvordan slike tiltak kan promoteres og hvordan det
skal måles. Høsten 2012 drøftet utvalget et forslag til definisjon og operasjonalisering for å
kunne gi objektive vurderinger av omfanget.
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Operasjonaliseringen knytter begrepet til standarddefinisjoner på forskning, og tar utgangspunkt
i klassifisering av studietilbudene for å måle omfang. Etter definisjonen vil alle 60-studiepoengs
avhandlingsemner på masternivå telle som studentaktiv forskning. Andre emner der studentene
selv bidrar i utvikling av ny kunnskap, vil telle. Styringsparameteret vil beregnes som andelen
studiepoengproduksjon i studentaktive forskningsemner, i forhold til totalt antall studiepoeng.
Det trengs å utarbeide presis dokumentasjon og registreringsinstrukser, iverksetting av ny
registreringspraksis og gjennomgang av alle studietilbudene med tanke på klassifisering. Ulike
utfordringer har gjort at arbeidet med klassifisering er utsatt til 2013.
Læringsmiljø
Mange forhold, både fysiske og sosiale, spiller inn når studentene vurderer sitt læringsmiljø.
Studentenes generelle tilfredshet med lærestedet er målt i studentbarometre og undersøkelser
av læringsmiljø over lengre tid.

2010

2009

1

r 6 - svært

godt

• 5
2007

t 4

2005

0 %

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 1 Hvordan trives du som student ved UiB på en skala fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært godt)

Figur 1 viser at et klart flertall av studentene fra 2005-2010 uttrykte at de trivdes ved UiB. De
årlige endringene er ikke større enn at de kan være tilfeldige variasjoner. Undersøkelsene viser
liten variasjon mellom fakultet og studieløp. Selv om målingene gir et positivt inntrykk, er det et
mål at flere skal velge de øverste kategoriene. Læringsmiljøundersøkelsen 2010 viste at en
relativt stor andel (29%) hadde opplevd fysiske plager som følge av sitt arbeidsmiljø. Inneklima
på lesesalene ser ut til å være en utfordring. Læringsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget har
tatt tak i problematikken i 2012.
Det er ikke gjennomført undersøkelser siden 2010, men en ny undersøkelse er planlagt i 2013.
Høyere relevans, uttrykt ved gjennomsnittstid til ansettelse etter endt utdanning
UiB deltar i SiBs kandidatundersøkelser som har blitt gjennomført hvert annet år i perioden
2005-2011. Utvalgene består av kandidater 1-2 år etter ferdig grad. Kandidatundersøkelsene
har vist en markant forkorting av tid til ansettelse i første jobb i perioden fra 2005-2009. Fra 2009
til 2011 ble det ikke målt signifikante endringer, 80% av sysselsatte fikk sin første jobb tre
måneder etter fullført grad.
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Tabell 6. Tid til første ansettelse
Når fikk du din forste 'obb etter fullfort utdannin ihvor lan tid tok det ...?
UiB
UiB
UiB
UiB
2011
2009
2007
2005

Fikk jobb for ferdig med
eksamen

47

49

36

28

0-3 mnd etter fullfort grad

33

30

32

31

4-6 mnd etter fullfort grad

10

11

13

73

7-12 mnd etter fullfort grad

7

7

13

11

6

8

Ett år eller mer etter fullfort grad

UiBs kandidater har likevel utfordringer i arbeidsmarkedet. Andel arbeidsledige er målt til 4% i
2011, mot 2% i 2009.
Tabell 7. Andel sysselsatt i relevant arbeid, og ikke undersysselsatt

UiB
Humaniora

Sektor

50,2 %

68,0 %

Pedagogikk/lærer

90,4 %

88,2 %

Samfunnsfag

74,4 %

78,7 %

Juss

81,4 %

78,7 %

Nat vit./teknologi

84,2 %

87,1 %

Helse- o sosialfa

92,7 %

85,8 %

NIFU har gitt lærestedene tilgang på data fra de nasjonale kandidatundersøkelsene. Av disse
går det fram at UiBs masterkandidater i hovedsak ikke skiller seg fra øvrige læresteder når det
gelder arbeidslivstilknytning. Unntaket er humanistiske fag, der UiBs kandidater ser ut til å ha
større utfordringer enn landsgjennomsnittet.
Hvis styringsparameteret operasjonaliseres som økning i antall registrerte egenfinansierte
studenter, er målet for 2012 nådd på tross av høy risiko. Antall egenfinansierte studenter økte
med 204 fra høsten 2011 til høsten 2012 (1,4%).
Tabell 8. Samordna opptak 2008- 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Opptak SO

3826

4191

3681

3905

3961

Kandidater

2454

2424

2392

2519

2581*

Studenter

14032

14083

14358

14086

*) estimat

14290

basert på observert økning i kandidattall på 2,5% fra vår 2011 til vår 2012

Studenttallet er en funksjon av opptak, studieprogresjon og avgang ved fullføring og frafall. UiB
økte rekrutteringen til grunnutdanningene gjennom Samordna opptak i 2009, reduserte opptaket
i 2010, og det økte igjen i 2011 og 2012. Økningene er knyttet til økte studieplassbevilgninger fra
KD. Parallelt med endringene i opptaket var det en viss nedgang i antall ferdige kandidater fra
2008-2010, og en økning i 2011, som ser ut til å videreføres i 2012 basert på sammenligninger
av antallet uteksaminerte kandidater i vårsemestrene.
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Opptaket har flerårsvirkning avhengig av fordelingen mellom ulike studieløp (normert fra et til
seks år). Økning i opptaket til grunnutdanningene i 2011 og 2012, tilsier en ytterligere økning i
studenttallet i 2013.
Et prosjekt for evalueringen av det universitetspedagogiske
november 2012, med forventet ferdigstilling våren 2013.

tilbudet til de ansatte startet i

Forskning
Strategien for 2011-2015 har kvalitet som rettesnor for den faglige utviklingen ved UiB.
Hovedmålet for forskningen å ha og fremme grunnleggende forskning av høy kvalitet i bredden
av universitetets fagdisipliner. Universitetet har tradisjon for og fortrinn i utviklingsrelatert og
marin forskning og vil fortsette satsing innenfor disse områdene. Det skal satses på
internasjonalt profilerte fagmiljøer.
A oppnå frie midler fra Norges forskningsråd og European Research Council er særlig viktig.
Universitetet avsatte 21 millioner kroner til fellesløftet i 2012, som sammen med midlene fra
Forskningsrådet ga 42 millioner kroner. Dette har vært særlig viktig for å legge til rette for frie,
nysgjerrighetsdrevne prosjekter.
I 2012 ble universitetet tildelt 3 nye sentre for fremragende forskning. Centre for Intervention
Science in International Maternal and Child Health, Centre for Cancer Biomarkers og Birkeland
Center for Space Science. I 2012 tildelt ERC-stipend innenfor romforskning og to ERC-starting
grants. SFF- og ERC-status er et viktig uttrykk for en systematisk satsing på kvalitet i forskning i
grunnmiljøene over flere år.
Universitetet har som prinsipp at alle vitenskapelig ansatte har halvparten av sin arbeidstid til
forskning. Det skal tilrettelegges for gode forskningsvilkår og ressurser slik at forutsetningene for
høy faglig kvalitet og fremragende forskning blir best mulige. I 2012 ble det innført en ordning
som sikret driftsmidler til aktive forskere, basert på grunnlag av publisering.
Universitetet satser på kvalitet uavhengig av tema, noe som også er reflektert i strategiene til
fakultetene. Gjennomgangen og de årlige rapportene viser at det er mye samarbeid mellom
fakulteter og fagmiljø, med flerfaglig og flerfakultære innsatser, enten dette er med tematiske
utgangspunkt, eller med utgangspunkt i møtepunkt mellom disipliner.
Med utgangspunkt i universitetets planer er det oppnådd mange gode resultater i 2012:
Universitetet fikk nok et nytt prestisjetungt ERC Advanced Grant samt to Starting Grants
Universitetet ble tildelt tre nye SFF-er
Fagevalueringene viser at universitetet har mange forskningsmiljø i internasjonal
toppklasse
QS World University Rankings har hvert år en rangering av de beste universitetene i
verden, der ulike aspekt blir vektlagt. Legges antallet siteringer til grunn er UiB ut
nummer 64 i verden. I 2011 var UiB nummer 92. Fremgangen er sterk og positiv og er et
uttrykk for kvaliteten i forskningen.
Det ble nok et år med over 250 disputaser
Samtidig er det utfordringer:
Å videreutvikle den faglige kvaliteten i hele bredden av universitetets fagmiljøer.
Arbeidet med å få flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger må fortsette.
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• Ytterligere innsats for å oppnå frie midler i Norges forskningsråd og European Research
Council
De årlige meldingene for forskning og forskerutdanning utfyller rapport og planer med utvidede
analyser av virksomheten og innspill fra fakultet og instituttnivå.
Universitetets forskningsmelding i 2011 viste behov for økt profesjonell hjelp i søknadsprosesser
og drift av forskningsprosjekter. For å bedre dette forholdet er det opprettet egne ressursgrupper
for bidrags- og oppdragsprosjekter for å bedre erfaringsutvekslingen mellom fakultetene og
sentrale avdelinger.
Resultatrapport 2012
Forskning i forhold til egenart
Universitetets strategi 2011-2015 gir føringer for faglige prioriteringer. Den viktigste
forutsetningen for faglig framgang er satsing på grunnleggende forskning og videreutvikling av
fagdisipliner over stor faglig bredde. Ambisiøse kvalitetskrav skal gjelde all forskning,
forskerutdanning og utdanning. Målsettingen er å posisjonere seg ytterligere som et
internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet som hat de fremste forskningsuniversitetene i
verden som samarbeidspartnere. Kvalitet i forskning synliggjøres blant annet gjennom
publisering i velrennomerte tidsskrifter, siteringer og gjennomslag for søknader i internasjonale
forskningsprogrammer.
Universitetet har i 2012 oppnådd resultater gjennom uttelling i konkurranse om SFF og ERC
som dokumenterer kvalitet i bredden av våre fagmiljøer. Fire av universitetets SFF- søknader
nådde finalerunden og 3 oppnådde SFF- status. Den fjerde søknaden oppnådde også topp
karakter, men fikk ikke støtte. Innenfor ERC- ordningen er UiB tildelt ett ERC- stipend og to
ERC- starting grants. SFF- og ERC- status er et viktig uttrykk for høy kvalitet i grunnmiljøene.
UiB prioriterer å tilrettelegge for styrking av forskningsprosjekter som har oppnådd internasjonal
anerkjennelse, særlig gjelder det tildelinger fra grunnforskningsrådet i EU, ERC, og for tildelinger
til sentre for fremragende forskning.
I tillegg til prioriteringen av kvalitet i hele forskningens bredde, har universitetet tradisjoner og
fortrinn innenfor marin og utviklingsrelatert forskning. Satsing og profilering av disse områdene
vil fortsette. Rapport om aktivitet innenfor disse områdene gis under.
Samspill mellom forskning og utdanning.
Forbedring av forskerutdanningen har i mange år stått sentralt ved UiB og det er innført mange
ulike tiltak. Det er et mål og i hovedsak en realitet at PhD-kandidatene skal være aktive i
forskningsmiljø og tilknyttet forskergrupper. Det vises også til omtale under utdanningsfeltet
vedrørende omtale av studentaktiv forskning.
Publisering
Tallene for publiseringspoeng for 2012 kommer først i mars 2013, og det er ikke mulig å få fram
resultater underveis. Fakultetenes meldinger tyder på publisering omtrent på samme nivå som i
2011 eller litt høyere.
Seks millioner kroner ble satt av i budsjettet for 2012 for å gi fast fulltids vitenskapelig ansatte
med 50 % forskningstid og som hadde oppnådd minst ett publikasjonspoeng i gjennomsnitt per
år (over tre år) 20.000 kroner i driftsstøtte. Ordningen var inspirert av Fagerbergutvalget som
kom med forslaget og som fikk støtte ved UiB og i UHR.
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Forskningsfinansiering
En sentral føring i universitetets strategi 2011-2015 er satsing på grunnleggende forskning og
videreutvikling av fagdisipliner over stor faglig bredde. Ambisiøse kvalitetskrav skal gjelde all
forskning, forskerutdanning og utdanning. Forskningsfinansiering fra forskningsrådets frie midler
og EUs ERC ordning gis derfor særskilt prioritet ved UiB.
Fri prosjektstøtte er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å ivareta fri, forskerinitiert
grunnforskning som ikke er tilknyttet et forskningsprogram eller infrastrukturtiltak. I 2012 fikk frie
midler utvidet ramme gjennom Fellesløftet, et samarbeid mellom universitetene, Forskningsrådet
og Kunnskapsdepartementet, ved at universitetene satte av en sum til frie prosjektmidler og
Kunnskapsdepartementet matchet universitetenes millioner med friske penger. I alt 90 ekstra
prosjekter fikk tildeling, hvorav 20 ble tildelt UlB.
Til Fri prosjektstøtte ble UiB tildelt 125, 6 millioner kroner i 2012 mot 103,2 i 2011.
Tilstandsrapporten for 2012 viser at 50% av søknader i 2010-2011 fra UiB til Forskningsrådet
gikk til Fri prosjektstøtte og at tilslagsprosenten var 13%. Nye tall kommer i Tilstandsrapporten
for 2013. Det er liten tvil om at FRIPRO er underfinansiert, svært mange prosjekter med høye
karakterer får (6 og 7) ikke finansiering.
Forskere ved UiB gjennomførte i 2012 i alt 376 prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
med en samlet økonomisk ramme på 409 millioner kroner. Fri prosjektstøtte utgjør den største
hovedaktiviteten med 125,6 mill. kroner (118 prosjekter), fulgt av Handlingsrettede programmer
med 72,6 (76 prosjekter) og Store programmer med 52,5 mill. kroner (50 prosjekt). En oversikt
over bevilgninger per program er gitt i tabell 9.
Tabell 9. Forskningsrådets bevilgninger fordelt
Brukerstyrte

innovasjonsprogr

2011

2012

11,7

12,9

er hovedaktivitet 2011- 2012
Endring
1,2

Grunnforskningsprogr

16,8

19,3

2,5

Handlingsrettede

74,6

72,6

-2,0

Store programmer

61,9

52,5

-9,4

Fri prosjektstØtte

103,2

125,6

22,4

32,8

41,8

9,0

Vitensk. utstyr, datab, sarn1

7,1

44,8

37,7

Internasjonale

6,3

0,0

-6,3

progr

SFF
tiltak

Annet

89,9

39,9

-50,0

Sum

404,4

409,4

5,0

Handlingsrettede programmer, som står sterkt ved UiB skal gi bedre kunnskapsgrunnlag for
politiske beslutninger og for planlegging på ulike forvaltningsnivå og omfatter blant annet
forskningsprogrammet for "Velferd, arbeidsliv og migrasjon" (VAM).
Store program er et viktig virkemiddel for å realisere nasjonale forskningspolitiske prioriteringer.
De skal bygge langsiktig kunnskap for å stimulere til innovasjon og øke verdiskapning eller
medvirke til å løse prioriterte samfunnsutfordringer. Blant NFRs store program finnes FUGE,
NANO 2021 og NORKLIMA. (flere avsluttes nå...). I 2012 mottok forskere ved UiB betydelige
midler fra Forskningsrådets SAMKUL-program ("Samfunnsutviklingens kulturelle
forutsetninger"), UiB fikk fire prosjekter, to forskerprosjekter og to postdoktorprosjekter.
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Fri prosjektstøtte utgjør størst andel av midlene fra Forskningsrådet med 31 % av midlene (figur
2), fulgt av handlingsrettede programmer 20 % og Store programmer med 13 %. Den øvrige
fordelingen fremgår av figur 3.
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Figur 3. Bevilgninger fra NFR per programområde.

EU
I årene 2007-2011 mottok de norske universitetene 1,05 milliarder kroner via sin deltakelse i
EUs sjuende rammeprogram. Andel av denne bevilgningen som gikk til UiB var 259 millioner
kroner, Ui0 (371 millioner kroner) og NTNU (279 millioner kroner). UiB har vesentlig større
tilslag i grunnforskningsprogrammet ERC enn størrelsen skulle tilsi.
Tre SFF-er og fire ERC-prosjekter gjelder forskning ved Det matematisk- naturvitenskapelige
fakultet. Til klimaforskningen er det gitt betydelige statlige bevilgninger i 2013. Universitetets
resultater og prioritering av kvalitet i forskning, uttrykker betydelig satsing på MNT-fag.
Institutt for informatikk har vært gjenstand for fagevaluering i 2012. Flere forskningsgrupper er i
forskningsfronten med stor internasjonal anerkjennelse. Instituttet har høy publisering og har
lykkes ned ekstern finansiering, primært fra Forskningsrådet og EU gjennom en ERC-tildeling.
Fagmiljøet har også ekstern finansiering fra industrielle partnere. Tilsvarende har det i 2012 vært
fagevaluering ved Institutt for matematikk med svært gode evalueringer.
I 2012 ble det sendt 92 søknader til EU, 23 gikk til ERC Advanced Grants og Starting Grants
ordningene. Dette er en økning fra 2011, da det ble sendt 72 søknader til EU programmene. I
2012 startet 27 nye prosjekter, 17 av prosjektene er koordinert fra UiB. Det er fortsatt stor
interesse for ERC-ordningen og det var flere søknader til ERC i 2012. Det var 13 som søkte
Starting Grants og 10 Advanced Grants. Forskningsrådet har hatt en finansieringsordning for
Starting-Grant-søkere som tilfredsstiller ERCs excellence-kriterier, men som av budsjettårsaker
ikke får ERC-bevilgning. I 2012 ble ordningen også innført for ERC Advanced Grants søkere.
I perioden 2008-2012 er UiB tildelt vel 77 mill. kroner til ERC- prosjekter, det gjør ERC til største
bidragsyter i universitetets EU- programmer. UiB er tildelt et sjette ERC Advanced Grant som
har oppstart i 2013. Det samme gjelder to ERC Starting Grants. ERC-bevilgningene blir tildelt
enkeltforskere i Europa på grunnlag av deres ideer og vitenskapelige dyktighet, uavhengig av
tema og fagfelt. Denne frie finansieringen, basert utelukkende på vitenskapelig kvalitet, gjør at
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midlene ofte blir fordelt på nye og lovende forskningsprosjekter med stor grad av fleksibilitet.
ERC etterfølges av tildelinger til helseforskning og miljøforskning
Samarbeidet med utenlandske universiteter
Viktige tiltak for å styrke samarbeidet er sampublisering, mobilitet og ekstern finansiering (særlig
fra EU). Disse tiltakene henger til en viss grad sammen. For eksempel er det et krav i de fleste
EU-prosjekter å ha partnere fra andre land med i prosjektene, og dette gir grunnlag for
sampublisering og mobilitet.
NORHED er det nye NORAD-programmet for akademisk samarbeid basert på initiativ fra
forskere og institusjoner i Sør og deres partnere i Norge. Av 290 såkornssøknader til NORHED
programmet i 2012, var UiB deltaker i 66. Av disse fikk 25 støtte. Totalt 97 såkornssøknader ble
innvilget. Av de 25 såkornsprosjektene med UiB deltakelse, blir 12 administrert fra UiB. UiBs
posisjon som den største NUFU- institusjonen videreføres i NORHED.
Worldwide Universities Network (WUN) er en allianse av 18 ledende forskningsuniversiteter på
seks kontinenter dedikert til forskningssamarbeid for økt kunnskap om viktige globale
utfordringer. I 2012 ble 25 nye forskningsprosjekter initiert med såkornmiddel fra WUN Research
Development Fund. UiB forskere leder to av disse WUN forskningsprosjektene, og i ytterligere to
prosjekter er UiB forskere med som partnere i forskningsgruppen.
The Peder Sather Center for Advanced Study ble opprettet i mai 2012, ved undertegningen av
avtale mellom UC Berkely, Norges forskningsråd og 8 norske universiteter, deriblant Universitet i
Bergen. Peder Sather Center for Advanced Study vil styrke forskningssamarbeidet mellom
University of California og konsortiet av åtte norske akademiske institusjoner. Det er etablert en
finansieringsordning, the Peder Sather Grant Program, som skal finansiere nyskapende og
nysgjerrighetsdrevet forskning.
I 2012 signerte UiB 13 nye bilaterale avtaler om forsknings- og institusjonssamarbeid. Seks av
de 13 avtalene var fornyelser, som avtaler med University of Lhasa og Institute of Tibetan Plateu
for Atmospheric Sciences, som er knytte til samarbeidet i Tibet-nettverket. UiB fornyet avtalen
med University of Alberta i Canada, et av UiBs viktigste samarbeidsuniversitet i Canda. Av de
nye avtalene er en samarbeidsavtale med University of the Philipines i Manila. UiB inngikk i
2012 en avtale med Beijing Foreign Studies University for samarbeid om undervisning og
opplæring i norsk språk.
Andelen internasjonalt samforfattede vitenskapelige publikasjoner er en annen indikator på
internasjonalt forskningssamarbeid. Det er store variasjoner mellom institusjonene og over tid.
Blant de eldste universitetene er UiB klart på topp hvert år, med et gjennomsnitt for perioden
2004-2011 på 57%, fulgt av Ui0 og UiT, e med 52%, mens NTNU er klart lavere med 49 % .
Langsiktige satsinger
Universitetets strategi 2011-2015 gir overordnede føringer for faglige prioriteringer. Det er et mål
for UiB å posisjonere seg ytterligere som internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet som har
de fremste forskningsuniversitetene i verden som samarbeidspartnere. Kvalitet i forskning
synliggjøres også gjennom publisering i velrennomerte tidsskrifter, siteringer og gjennomslag for
søknader i internasjonale forskningsprogrammer.
Samtidig videreføres satsingen på utviklingsrelatert forskning og marin forskning.

15

Strategiutvalg for marine fag (SMF) ble formelt gjenoppnevnt i desember 2012. Utvalgets
mandat er å utforme en helhetlig forskningsstrategi for den marine virksomheten ved UiB der
forskerutdanning inngår, å utarbeide innspill og fagpolitiske dokumenter om marin forskning og
utdanning og å styrke samarbeidet mellom UiB og partnerinstitusjoner i regionen, nasjonalt og
internasjonalt og utarbeide handlingsplaner for slikt samarbeid.
UiB skal være en synlig og tydelig pådriver og deltaker i marine aktiviteter internt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. UiB er en sentral partner i Bergen. UiB er partner i European Marine
Board (EMB), hvor UiB skal bidra til å sikre alle marine universiteter i Norge en stemme i EMB.
Den marine forskningen er styrket de siste årene gjennom betydelig satsing på infrastruktur og
bygninger på Marineholmen, støtte til SARS-senteret, Bjerknessenteret, og ulike FUGEprosjekter. I 2012 ble disse tiltakene finansiert med om lag 45 millioner kroner i universitetets
felles budsjettposter. I tillegg kommer utstyr og rekrutteringsstillinger.
Senter for klimadynamikk får fem millioner ekstra i statsbudsjettet fra Kunnskapsdepartementet.
Slik øker de direkte frie midlene fra 20 millioner kroner til 25 millioner kroner. Den vitenskapelige
rådgivingskomM for Senter for klimadynamikk avga en rapport i november 2012, med positiv
omtale av resultater som var oppnådd siden senteret åpnet.
Utviklingsrelatert og globalt orientert forsking har lange tradisjoner ved UiB og foregår ved alle
fakultet og ved de fleste institutt, som grunnforskning, som anvendt disiplin-orientert forskning og
som tverrfaglig forskning. UiBs fortrinn i feltet gjenspeiles i UiBs strategi. Fagområdet er styrket
de siste årene med etablering av UiB Global og et eget ressurssenter for utviklingsforskning i
samarbeid med CMI. Forskning og utdanningstilbud innenfor det utviklingsrelaterte feltet ved de
to instituttene Senter for internasjonal helse og HEMIL- senteret er viktige. Strategisk utvalg for
utviklingsrelatert forskning har representanter for alle fakultetene.
Deler av det utviklingsrelaterte og globale forskningsfeltet har hatt «bevilgningstørke» i påvente
av omorganisering av ansvarsfordeling mellom UD, Norad, de øvrige departementene og NFR
de siste årene. NUFU-programmene, som har vært en viktig ressurs for UiBs globale
forskningssamarbeid de siste 25 år, blir nedlagt og et nytt program NORHED har vært under
utvikling. Det strategiske utvalget har gitt innspill, bidrag, høringer og arrangert/deltatt i interne
og eksterne møter for å fremme forståelse for behovet for, og betydningen av, å styrke
rammebetingelsene for globalt forskningssamarbeid for å møte morgendagens utfordringer.
Svært mange av UiBs innspill er t integrert i de nye programmene, men de totale økonomiske
bevilgningsrammene nasjonalt for denne type globale forskningssamarbeid, er fremdeles små.
UiBs komparative styrke i feltet og forarbeidet med NORHED gjenspeiles i den store
søknadsmengden av NORHED-såkorn-søknader med partnere i Sør. UiB var involvert i 60 slike
søknader i 2012 og fikk god uttelling.
Forskerutdanning
Forskerutdanningen skal være forankret i grunnmiljøene, stipendiatene knyttes til aktive
forskningsmiljø og inviteres til å delta i lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler.
Gjennomstrømmingen for stipendiater er bedret hvert år de siste fem årene. Arbeidet med
helhetlig oppfølging av kandidater har fortsatt i 2012.
I 2012 er samfunnets behov for forskerutdanning og forskningskompetanse kartlagt i en egen
undersøkelse som har gitt ny informasjon om arbeidsgiveres erfaringer og holdninger til phd-
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kandidaters kompetanse og om de erfaringene ansatte med doktorgrad har med
kompetansebehov i arbeidslivet.
Gjennom Handlingsplan for forskerutdanning har universitetet lykkes med å fornye og styrke
kvaliteten i PhD-utdanningen. Hovedmålet for forskerutdanningen er å ha og fremme
forskerutdanning av høy kvalitet med tett kobling til forskningen i grunnmiljøene. Det legges det
blant annet vekt på å styrke det internasjonale forskningssamarbeidet og sampublisering med
utenlandske forskere, samt å heve språkkompetanse, tydeligere profilering og
mobilitetsfremmende tiltak.
Med utgangspunkt i universitetets planer, er det i 2012 oppnådd gode resultater innenfor flere
områder:
I 2012 tok 251 doktorgraden ved UiB, bare tre færre enn toppåret 2011
Utenlandske doktorgradskandidater var 29,8 % av doktorandene og 53% kvinner
En undersøkelse fra 2012 viser at kandidater med doktorgrad fra UiB kommer raskt i
arbeid. Hele 88 % av dem med doktorgrad er i jobb allerede et halvt år etter at
doktorgraden er gjennomført.
Bergen Summer Research School ble i 2012 organisert som en ph.d.-konferanse.
Temaet for var «Transnational Migration and Global Development». Konferansen gikk
over tre dager og hadde 33 deltakere fra 17 land i fem ulike verdensdeler.
Samtidig er det utfordringer:
Å redusere kandidatenes gjennomføringstid ytterligere
Å øke antallet eksternt finansierte stipendiatstillinger
Tilrettelegge bedre for mobilitet og utveksling. Økte antallet kandidater som gjennomfører
et lengre utenlandsopphold som en del av sin forskerutdanning
De årlige meldingene for forskerutdanning utfyller rapport og planer med utvidede analyser av
virksomheten og innspill fra fakultet og instituttnivå.
Universitetets forskerutdanningsmelding 2011 avdekket behov for ytterligere tiltak innenfor
følgende områder:
Systematisk oversikt over internasjonaliseringstiltak, mobilitet og deltakelse i arbeidet
med akademiske fellesgrader.
Oppfølging av kandidater tilsatt ved institusjoner utenfor UiB
UiB har kommet langt i å kvalitetssikre data som skal rapporteres til departementet, men det er
fortsatt utfordringer knyttet til opplysninger om kandidater med tilsettingsforhold utenfor UiB.
Dette gjelder informasjon om progresjon, eventuelle permisjoner og fravær. Situasjonen skal
bedres gjennom mer systematisk oppfølging, midtveisevalueringer og medarbeidersamtaler.
I 2011 hadde 66.9 % av alle doktorgradskandidater gjennomført seks år etter opptak til
doktorgradsprogrammet, og 2011 var det første året DBH innhentet slike individdata om
doktorgradskandidater som gjør det mulig å beregne hvor stor andel av et gitt årskull som
disputerer innen seks år etter opptaksåret på doktorgradsprogram. Derfor er det ikke mulig å
sammenlikne med tidligere år. Tallene for 2012 vil være klare i februar.
Kandidatenes gjennomføringstid
Det er de siste årene gjennomført tiltak i tråd med Handlingsplan for forskerutdanning for å få
redusert gjennomføringstiden. Tiltak som phd- registrering, elektronisk framdriftsrapportering,
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midtveisevaluering, sterkere tilknytning til prosjekter og forskningsgrupper, forskerskoler og to
veiledere er viktige i denne sammenheng. I forskerutdanningsmeldingen rapporterte alle
fakultetene om lavere netto gjennomføringstid enn fire år i 2011. Tre fakulteter har innført en
ordning med minst to veiledere for nye doktorander.
Stipendiatstillinger i eksternfinansierte prosjekter:
Tall fra DBH i 2012 viser reduksjon i antall eksternt finansierte stipendiatstillinger. Utviklingen er
bekymringsfull og målet ble ikke nådd i 2012. UiB har 14 færre stipendiatstillinger i 2012 enn
2011 og antallet er redusert med 112 fra 2008 til 2012. At det ikke lenger er mulig for
stipendiater med midler fra Samarbeidsorganene med helseforetakene å bli ansatt ved UiB er
en viktig faktor i dette. Om lag 30 stipender tilsettes årlig med slike midler, utenfor UiB.
Tabell 10. Eksternt finansierte stipendiatstillinger 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
NFR
186
171
138
98
86
Andre
55
41
43
45
43
241
Totalt
212
180
143
129

Doktorgradskandidater og utenlandsopphold
Det er i dag for dårlige data om mobilitet utenom formelle utvekslings- og samarbeidsavtaler og
samarbeidsprogrammer. Det er ikke bygd opp noe institusjonelt apparat for ph.d. spesielt. Dette
påpekes i fakultetenes forskerutdanningsmeldinger som en utfordring. Det operasjonelle nivået
for å få til flere utenlandsopphold er det først og fremst faggruppene stipendiatene er knyttet til
og ikke minst deres veiledere. De spiller en viktig rolle for å motivere stipendiatene for et slikt
opphold. Gjennom sine kontakter kan de også bidra til at det knyttes kontakter og legge til rette
for slike opphold i gode og relevante utenlandske forskningsmiljø.
Forbedring av verledningsopplegg
Behovet for styrket kompetanse for veiledning av forskerutdanningskandidater ble behandlet i
handlingsplan for forskerutdanning, der ble det heter: «veiledere må tilbys kurs og møteplasser
for erfaringsutveksling om veilederrollen». For en konkretisering av et opplæringsprogram ble
det oppnevnt en gruppe som skulle utarbeide en ny kursplan i forskningsveiledning. Den nye
kursplanen erstatter en tidligere kursplan i forskningsveiledning som inkluderte veiledning på
mastergrad. Den nye planen gjelder doktogradsnivået og har som mål å: "Bidra til å styrke den
enkelte vitenskapelige ansattes kompetanse i forhold til veiledning av doktorgradskandidater."
Kursplanen beskriver delmål, læringsutbytte og omtaler undervisningsmetoder/arbeidsform samt
prosjektarbeidet i kurset. Veilederoppgavene er prioritert ved fakultetene, og det ønskes styrket
veilederopplæring med kurstilbud gjennom Program for universitetspedagogikk. Kapasiteten er
ikke tilstrekkelig og økt bruk av flerveiledermodellen i veiledning vil gi økt behov for veiledning.
Samfunnskontakt og formidling
Universitetets uavhengige kunnskap, bygd på langsiktige forskningsinteresser og -aktiviteter,
gjør institusjonen viktig for et levende demokrati og for utviklingen av framtidens kultur-,
nærings- og samfunnsliv. Kunnskapen som utvikles ved universitetet formidles i et bredt nettverk
av forskere og forskergrupper, gjennom et bredt tilbud av studieprogrammer, ved institutter,
fakulteter og sentre, samt ved Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet.
I 2012 har universitetet vedtatt strategi for samarbeid arbeidslivet. Råd for samfunnskontakt er
en oppfølging av universitetets handlingsplan for forholdet til omverdenen, tildelingsbrevet for
2011 og dialog med departementet. Råd for samfunnskontakt hadde sitt første møte i januar
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2012. Universitetsstyret vedtok strategi for samarbeid med arbeidslivet våren 2012. Et viktig
utgangspunkt for forholdet mellom universitetet og samfunnet er følgende hovedprinsipper:
Bidra til å utvikle gjensidig forståelse for universitetets og samarbeidspartnernes forskjellige roller
og oppgaver
Drøfte utviklingen av universitetets ordinære utdanningsvirksomhet, samt etter- og
videreutdanning og bruk av praksisplasser i forhold til langsiktige perspektiver på samfunnets
kompetansebehov
Bidra til å synliggjøre den samfunnsmessige verdien av universitetets forskning, forskerutdanning
og utdanning i et langsiktig perspektiv
Drøfte utviklingen av langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom universitetet og arbeidslivet

Rådet vil gi årlige rapporter til universitetets styre.
Kontor for samfunnskontakt ble i 2012 endret fra å være prosjektorganisert til å bli et ordinært
tiltak med samme arbeidsoppgaver og med ny organisering. Kontoret har videreført arbeidet
med å synliggjøre UiB i omverden med deltagelse ved en rekke relevante arrangementer, som
lokale, nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer. Christiekonferansen ble
gjennomført for tredje gang 25. april 2012 med 340 deltakere. Christiekonferansen 2012 tok opp
hvilken rolle universitetet kan spille i møtet med utfordringer som klimaendringer, fattigdom og
folkevekst. Christieprisen for 2012 ble tildelt Studentersamfunnet i Bergen.
I forhold til universitetets planer er det oppnådd gode resultater innenfor:
Prioritering av tiltak for samarbeid med arbeidslivet
Videreutvikling av formidlingstiltak for et allment publikum generelt og for barn og unge
spesielt
Satsing av alumnusinnsatsen
Styrking av arbeidet med samfunnskontakt
Universitetets publikumskontakt er svært omfattende og består av et bredt spekter av offentlige
arrangement som konferanser, seminar, konserter, utstillinger og gjesteforelesninger.
BOA- inntekter
Inntekter fra BOA utgjorde 22% av universitetets samlede inntekter i 2012. I 2012 hadde
universitetet 755 mill. kroner i eksterne inntekter. Disse kommer fra en rekke kilder, det
offentlige, stiftelser og organisasjoner og næringsliv, samt gaver og gaveforsterkningsmidler.
Den klart viktigste finansieringskilden er Norges forskningsråd med 343 mill. kroner. Finansering
fra EU var en mindre del av inntektene, men gir viktige bidrag til forskning ved universitetet. NFR
gir 44% av BOA-inntektene. Fra 2011 til 2012 har det vært økning i inntekter fra andre statlige
etater, mens det har vært stabilt innenfor andre finansieringskilder.
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Tabell 11. Bidrags- og oppdragsinntekter 2008-2012
2009
2008
310 726 362 610
Forskningsrådet
113 453 110 885
Statlige etater
14 063
14 270
Kommunale/ fylkeskommunale etater
76 985
58 926
Næringsliv/ private
24 177
12 609
EU- forskning
3 233
2 619
EU- undenAsning
459
10
814
16
Utlandet eks. EU.
60 001
49 725
Stiftelser og organisasjoner
26 857
25 307
Gaver/ gaveforsterkning og tilskudd
604 449 689 270
SUM

2010
348 701
135 077
3 891
88 126
34 622
1 666
12 594
71 621
33 757
730 055

2011
361 962
133 225
4 917
75 714
50 480
1 616
21 400
77 334
28 607
755 255

2012
343 197
152 754
7 924
74 595
49 927
962
21 805
76 739
44 523
772 426

Bruk av gaver og gaveforsterkning var 56,5% høyere enn i 2011. Dette viser først og fremst
bruken av de midlene som ble innbetalt like før gaveforsterkningsordningen ble lagt ned.
Fleksibel utdanning
Prosjektet DigUiB (Digitale hjelpemidler og støttesystemer for utdanning ved Universitetet i
Bergen) ble startet opp etter initiativ fra studentene. DigUiB vurderer bruk av digitale
hjelpemiddel og støttesystem for utdanning. Prosjektet koordineres av en styringsgruppe for tre
delprosjekt med egne prosjektgrupper. Delprosjektene er digitale læringsressurser, digital
undervisning og digital eksamen.
Omfanget av populærvitenskapelig virksomhet
Flere fakulteter har styrket formidlingsarbeidet, med koordinatorer for forskningsformidling og
noen fakulteter ansetter kommunikasjonsrådgivere for å styrke formidlingen via web. Forskerne
synliggjør publikasjonene ved rapportering til CRistin. Her rapporteres vitenskapelige arbeider,
populærvitenskapelige artikler, kronikker, foredrag og mediebidrag med programdeltagelse eller
intervju. Registreringen er frivillig og er ikke fulgt systematisk og vurderes fortsatt å gi et bilde av
den populærvitenskapelige aktiviteten som er ufullstendig. Det vil bli prioritert å forbedre
registreringsrutinene.
Det er mulig å styrke og øke omfanget av formidling. Det drives omfattende formidling gjennom
publiseringskanaler som magasiner, brosjyrer, sosiale medier, i massemedier, på web og som
TV-produksjoner på web og i nasjonale og internasjonale TV-kanaler. UiB ble i 2012 omtalt i
omlag 11 300 saker i norske papir- og nettaviser. Dette en økning på 800 fra 2011. Tallene er
basert på søk i norske nyhetsmedier. Kommunikasjonsavdelingen registrerte 540 henvendelser
fra journalister med forespørsler om til ideer saker, kildekontakter og annen informasjon om
universitets virksomhet. I tillegg kommer direkte kontakt mellom ansatte, medier og publikum.
UiB etablerte seg på sosiale medier som Twitter og Facebook i 2011 og satsingen ble trappet
opp i 2012. Disse kanalene blir brukt aktivt i kommunikasjon med medier og publikum. I tillegg er
forskningsmagasinet Hubro viktig for formidling til videregående skole og samarbeidspartnere. I
2012 har Hubro fått større nedslagsfelt med en engelskspråklig utgivelse. Hubro blir trykt i
10 000 og 19 000 eksemplarer og blir bredt distribuert til omverden, og til elever og lærere i den
videregående skolen. I 2012 var det seks kurs i mediekontakt for forskere og ledelse. Satsingen
på yngre kvinnelige forskere fortsetter, og det ble gjennomført fire kurs for målgruppen.
Barn og ungdom er viktig målgruppe for formidling. Universitetets tilbud til er i hovedsak ved
Universitetsmuseet og i regi av Vil Vite - Bergen vitensenter, Forskningsdagene i Bergen og
Holbergprisen i skolen. Under Forskningsdagene 2012 var UiB sterkt delaktig i de regionale og
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nasjonale finalene i Forsker Grand Prix, sistnevnte ble arrangert i Tromsø. Vel 10 000 deltok ved
ulike arrangement under Forskningsdagene, med Forskningstorg på Festplassen, foredrag,
debatter, forskersamtaler, vitenkvelder og seminarer. I 2012 samlet Forskningsdagene UNG vel
800 ungdommer til kunnskapsmønstring på Studentsentret. Mediedekningen av UiBs bidrag til
Forskningsdagene hadde mer enn 40 nyhetsklipp. Styringsgruppen for Forskningsdagene i
Bergen drøftet samarbeidsform og nye aktiviteter i 2012 og ny styringsstruktur, med sterkere
faglig deltagelse, ble etablert.
Som et anerkjent forskningsuniversitet er det kontinuerlig oppmerksomhet om synlighet i
elektroniske media, og universitetets websider et sentralt virkemiddel. I 2012 har UiB særlig
satset på å implementere en ny og fremtidsrettet teknologi for universitetets websider.
Løsningen skal sikre at universitetet får et verktøy som kan presentere institusjonens aktiviteter
på en profesjonell og effektiv måte som bidrar til økt synlighet av universitetets kjernevirksomhet,
og gjøre universitets forskning tilgjengelig og utdanningstilbud synlig for allmennheten.
Omfanget av kommersialiseringsprosjekter i BTO
Tilrettelegging for næringsmessig utnytting av forskningsresultater er en del av universitetets
samfunns og formidlingsansvar. Dette arbeidet ivaretas av Bergen Teknologioverføring AS
(BTO) som eies av UiB, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet. BTO har som formål å bidra til
kommersialisering av forskningsresultater. BTO mottok i 2012 i alt 78 forretningsideer, 43 fra
Universitetet i Bergen, en dobling fra 2011. Det ble registrert 20 patentsøknader, inngått 13
lisensieringskontrakter og etablert to nye foretak, hvorav ett ved UiB. Det vises for øvrig til
oversikten i tabellen nedenfor.
Tabell 12. Kommersialiseringsprosjekter
Totalt
BTO

Mottatte
forretnin sideer
Registrerte
atentsøknader
Inngåtte
lisensieringskontrakter
Nye foretak
etablert

(BTO)

Fra aktivitet ved egen
institusjon til egen
komrnersialiseringsenhet

78

43 (UiB)

20

18 (UiB

13

7 (UiB)

2

1 (BTO)

Fra aktivitet ved egen
institusjon til
samarbeidende
kommersialiserin senhet
0

Fra aktivitet ved andre
institusjoner til egen
kommersialiseringsenhet
35
2 (IMR)

3

3

1 (IMR)

Alumnus
Alumnusvirksomheten ved UiB har økt i 2012. Løsningen med initieringsmidler for økt aktivitet i
fagmiljøene har vært vellykket, og det er lyst ut 400 000 kroner i initieringsmidler for 2013. Antall
registrerte alumner i nettportalen økte med over 1000 personer i 2012, og det har vært 14
alumnusarrangement i ulike fagmiljø. Det har vært et internasjonalt alumnusarrangement i
London med deltakelse av alumner fra alle fakulteter. Det er inngått ny avtale om ny teknisk
løsning for alumniportalen som vil gi bedre funksjonalitet og muligheter for å utvikle nye tjenester
for alumnene.
Ny aula i universitets monumentale museumsbygg
Universitetets arbeider for igangsetting av arbeidet med aulaen i universitetets monumentale
museumsbygning. Aulaen vil ha plass for nesten 450 mennesker. Den vil bli svært viktig som
arena for undervisning og større samlinger for studenter. Etter at det tidligere studentsenteret ble
revet, har ikke universitetet auditorier som rommer flere enn 300 mennesker, det er en utfordring
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i en situasjon der økt utdanningskapasitet vurderes. Den originale tårnsalen skal rehabiliteres for
sammenkomster og store anledninger. Bygget kan brukes av byens og regionens næringskultur- og samfunnsliv. Finansdepartementet har godkjent kostnadsrammen for første del av
rehabiliteringen av sørfløyen, som vil koste 306 mill. kroner.
Organisasjon og ressurser
Gjennom de siste årene er det gradvis gjort endringer i resultatmodellen for forskning og
utdanning, med større sammenheng mellom departementets modell og modell for videreføring
av resultater til fakultetene. Samlet er det skjedd endringer i forholdet mellom universitetets
fellesbudsjett og fakultetene, som har fått større inntekter og ansvar for utgifter. I dialogmøtene
med fakultetene høsten 2012 har fakultetenes ulike budsjettmodeller vært gjenstand for dialog.
Det er viktig for universitetets virksomhet å sikre vedlikehold og investeringer i bygg og
infrastruktur. Dette har høy prioritet, og det allokeres betydelige midler til dette formålet. Arbeidet
fortsetter og økte investeringer og driftskostnader innenfor byggområdet vil ventes å kreve større
del av universitetets budsjetter i årene fremover. Det forventes at kostnadene til infrastruktur og
husleie vil øke mer enn generell lønns- og priskompensasjon.
Det arbeides med å gi tilbud til faglige og administrative ledere basert på forståelse for
universitetets kjerneverdier og innsikt i overordnede mål, planer og strategier. Det er innført ny
instituttstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Antall årsverk ved universitetet er økt
noe, med om lag 100, særlig innenfor faglige årsverk, fra 2011.
Det arbeidet videre med at administrative oppgaver skal ses i sammenheng og kompetanse
utnyttes bedre på tvers av enheter og nivåer. Arbeidet for effektivisering og mulige omfordelinger
av ressurser mellom ulike områder pågår. Det nye odontologibygget og investeringene som er
gjort i bygget, har gitt mulighet til å forbedre situasjonen for utdanning og forskning innenfor
fagene odontologi og tannpleie. Bygget har forbedret arbeidsmiljøet for studenter og ansatte.
Universitetet innførte redaktørplakaten for nettavisen På Høyden i 2012. Universitetsstyret har
delegert utgivermyndigheten til et styre for avisen som ansetter redaktør og arbeider for
redaksjonens uavhengighet og for at avisens formålsparagraf oppnås.
Med utgangspunkt i universitetets planer, er oppnådd gode resultater innenfor flere områder:
Etablering av mottakssenter for internasjonale ansatte
Arbeid med tilrettelegging for vitenskapelig ansatte med funksjonsnedsettelser
HMS-lederopplæring
Styrking av vernetjenesten
Forenkling av rekrutteringsprosesser og kompetansebygging for rekruttering
Språkprosjektet —etablering av ulike språkopplæringstilbud ved UiB
Sykefravær
Følgende tema krever videre innsats:
Reduksjon av midlertidige tilsettinger
Resultatmål for bedre kjønnsbalanse i ulike stillingstyper er ikke oppnådd
Måltallet for lærlinger er ikke oppnådd
Revisjon av universitetets system for HMS-avvik er ikke ferdigstilt
Oppmerksomhet rettet mot rutiner, kunnskaper og holdninger i risikofylt arbeidsmiljø må
styrkes ytterligere
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Resultatrapport 2012
Langsiktig økonomisk planlegging
Det er et mål å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor
forskning og utdanning. Dette er fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere av
fakultetene, departementets studiefinansiering er videreført fullt ut til fakultetene, og det satses
offensivt på investeringer for bedre rammebetingelser. Det er satset særskilt på museet, økt
samfunnskontakt, miljøtiltak og på internasjonalisering de siste årene.
Samlet er forholdet mellom universitetets fellesbudsjett og fakultetene endret, som har fått større
inntekter og ansvar for utgifter. Prioritering av kvalitet er retningsgivende for satsing.
I budsjettet for 2012 ble det vedtatt økte satser for dekning av indirekte kostnader. Behov for
kostnadsdekning lå til grunn for økningen. Dette ga økte inntekter for sentraladministrasjonen,
som følge av økt priser på tjenester. Økte inntekter ble kombinert med et tilsvarende kutt i
administrasjonens rammetildeling. Nå er det tydeligere sammenheng mellom BOA- aktivitet og
finansiering av universitetets fellesfunksjoner. I styresak 34c/12 ble modellen for dekningsbidrag
fra sak 76/11 drøftet. Utviklingen følges for å undersøke om det er uheldige og uforutsette
effekter av omleggingen, som ennå ikke er avdekket. Situasjonen ble tatt opp i dialogmøtene
med fakultetene høsten 2012. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2013.
En arbeidsgruppe i UHR har utarbeidet modell for beregning av kostnader i forskningsprosjekter.
Et sentralt element er innføring og beregning av leiestedskostnader, og kostnader som ellers
ville vært generelle og indirekte, gjøres spesifikke og direkte for hvert prosjekt, støttetjenester,
som kan koste forskjellig i ulike fagmiljø, som kostnader til arealer, vitenskapelig utstyr,
driftsmidler til laboratorier og teknisk støttepersonell. Å få ulike kategorier av leiestedskostnader
vurderes å gi et riktigere bilde av kostnader i prosjektene. Å videreutvikle slike modeller kan gi
bedre finansieringsgrunnlag for prosjekter ved institutter og på fakultetsnivå.
Robuste fagmiljø
Fagmiljøene har ansvar for utviklingen av fagdisipliner, grunnforskning, forskerutdanning og
forskningsbaserte utdanningstilbud. Den faglige virksomheten er fri og kritisk, og den faglige og
institusjonelle autonomien sikres gjennom en organisering, ledelse og ressursfordeling som er
forankret i fagmiljøene. Institusjonelle og finansielle rammevilkår tilpasses forskjellene mellom
fagmiljøene. Ulike fagmiljøene videreutvikles og fornyes ut fra sine egne kulturer og tradisjoner.
Kvinner i dosent og professorstillinger
Tabell 13 viser andel professorer per fakultet i perioden 2008- 2012. I perioden har det ikke vært
tilsatte i dosentstillinger ved UiB.
Tabell 13 Kvinner i dosent o
HF
MN
MO
SV
PSYK
JUS
UM
Andre
Sum

2008
31,6
8,9
20,3
21
32,1
12,7
11,1
50
19,7

2009
32,6
10,4
19,7
21,4
31,5
16,9
12,5
25
20,3

rofessorstillin

er

2010
33,2
13
23,6
20
36,1
19
12,5
50
22,4

2011
34,3
14,1
23,9
18,7
35,7
18,3
12,5
80,8
22,7

2012
32,1
14
27,1
20,2
35,3
19,6
14,3
77,3
23,6
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Til tross for en liten økning i andelen kvinnelige professorer i perioden, er andelen fortsatt lav
med 23,6% i 2012.
Antall midlertidige ansatte
Ved UiB var det i 2012 1353 årsverk med midlertidig tilsetting, 39% av stillingene. I hovedsak er
dette stillinger der hjemmelsgrunnlaget er midlertidig. Dette gjelder rekrutteringsstillinger,
vitenskapelig assistenter og bistillinger (professor Il og førsteamanuensis Il stillinger). Korrigert
for dette utgjør antall midlertidige årsverk 15% av totalt antall årsverk, 456 årsverk. Se tabell 14.
Tabell 14. Antall midlertidige årsverk (tall fra DBH)
Stillingskategori
Administrative stillinger
Andre stillinger
Drifts- og vedlikeholdsstillinger
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger
Sum

2011
92
12
5
82
242
433

2012
89
8
4
93
262
456

Antallet midlertidige årsverk økte med 23 fra 2011 til 2012. Veksten har skjedd innenfor
undervisnings, forsknings og formidlingsstillinger (UFF) og støttestillinger til undervisning,
forskning og formidling. Innenfor de andre kategoriene har det vært en liten nedgang.
NB ta inn tabellen fra sak 3b —kommenteres.. Det er viktig for universitetet å holde oppe
omfanget av eksternt finansierte stipendiat- og postdoktorstillinger, og det er viktig at slike
stillinger vurderes som kapasitet i søknader om eksterne midler. De siste årene er det arbeidet
aktivt for å redusere universitetslektorstillinger, særlig innenfor ex phil og innenfor juss. Arbeidet
resulterte i en nedgang i slike stillinger. Fra 2011 til 2012 er disse imidlertid økt. Situasjonen er
fulgt opp i 2012 overfor fakultetene det gjelder.
-

Innenfor støttestillinger for undervisning- og forskning er det også en vekst på 11 årsverk,
primært for ingeniørstillinger. Dette er tekniske støttefunksjoner i BOA prosjekter.
Reduksjon av CO2-utslipp
Miljøengasjementet ved UiB er synliggjort i "Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 2015". Planen
har tiltak for redusert bruk av energi og redusert mengde avfall. Det er mål om 20% reduksjon
innen 2020. Tiltaksplanen for ytre miljø forutsetter systematisk arbeid med å redusere
energibruken. Økte energikostnader vil gjøre investeringer for energiøkonomisering stadig mer
økonomisk lønnsomme.
Utslipp CO2 rapporteres i miljørapporten våren 2013. Flere tiltak er gjennomført for å redusere
utslipp i 2012:
Jus-byggene er koblet til fjernvarme. Dette innebærer at de to oljefyrene der et tatt ut av
reservedrift når varmepumpe her er ute av funksjon. Kun 3 oljefyranlegg gjenstår å
fjerne, og disse vil bli faset ut innen 2014 i forbindelse med at fjernvarme føres frem til
Rosenberggaten.
Armauer Hansens hus ble ferdig rehabilitert med støtte fra statlige Enova. Basert på
analyser vil energibruken her være redusert fra 550 —145 kw/m2
Hele eiendomsmassen ferdig energisertifisert i 2012. Danner godt grunnlag for videre
ENØK-arbeid
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Det pågår arbeid med å energisertifisere alle bygg, i dette arbeidet inngår det å skaffe oversikt
over viktigste energisparetiltak i hver eiendom. Alle bygg skal få egne energiovervåkningssystem
som gir driftsavdeling og brukere løpende oversikt over historisk og aktuell energibruk.
Andelen av bygningene som har universell utforming
I 2012 stod det nye odontologibygget ferdig, universelt utformet. UU var sentralt for rehabilitering
av Museplass 1 og Armauer Hansens Hus, ferdigstilt i 2012. Andelen av bygg med universell
tilkomst økte fra 69 - 75 % i 2012. Prosjektering av Museplass 3 (Universitetsmuseet), ny heis i
Allegaten 70 og universell tilkomst til De kulturhistoriske samlingene er de viktigste prosjektene
for utførelse nærmeste år.
Omfanget
Det drives
kompetent
prosjekter.

av videreutdanning og kompetanseutvikling blant de ansatte
systematisk kompetanseutvikling på alle nivå for å videreutvikle en sterk faglig og en
administrativ ledelse. I 2012 er det arbeidet med flere sentrale kompetansehevingsNoen er i sentral regi av, andre av enkeltfakultet eller flere fakultet sammen.

I 2012 er det tilbudt HMS-kurs for ledere, kurs om klart språk i staten, flere program for
forskningsgruppeledere, Program for førstelinjetjenesten (SIKT), Kurspakke for saksbehandlere
innenfor økonomifeltet. Ulike kurstilbud til personalmedarbeidere, Videre tilbys deltakelse for
noen ledere AFF program (mentorprogram, yngre ledelse).
Sidegjøremål
Riksrevisjonens gjennomgang av statlige virksomheter for budsjettåret 2009 og 2010 rettet
kritikk mot manglende åpenhet rundt ansattes bierverv og roller i næringslivet. Ingen av de
institusjonene som fikk utvidet revisjon, hadde rutiner for sidegjøremål som tilfredsstilte
Riksrevisjonens krav. Undersøkelsen ble fulgt opp ved i 2012 av universitetets internrevisjon.
Med utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport, departementets formuleringer i tildelingsbrevet, og
erfaringene fra internrevisjon, vedtok universitetsstyret retningslinjer for sidegjøremål i 2012.
Oppdaterte tall fra oktober 2012 viser at det nå er 212 ansatte med bistillinger (jf. tabell). Det
medisinsk- odontologiske fakultet har 120, primært ved helseforetak. Antallet er klart økt fra
årsskiftet. Det psykologiske fakultet har flest av sine med bistilling ved helseforetak. Ved Det
samfunnsvitenskapelige- og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er de fleste med
bistilling engasjert i instituttsektoren og universiteter og høyskoler, mens Det juridiske fakultet
har ansatte med bistillinger i private advokatfirma. Ved Det humanistiske fakultet var det bare
registrert to ansatte med bistilling. I 2012 har UiB utarbeidet et system1 for registering av
bistilling og sidegjøremål.
Tabell 15. Ansatte med bistilling hos andre
Det medisinsk-odontolo

iske fakultet

Det matematisk-naturvitenska

Det samfunnsvitenska eli e fakultet
Det s kolo iske fakultet PSYK
Det humanistiske fakultet HF
Det .undiske fakultet JUS
Universitetet i Ber en (totalt)

MO

eli e fakultet (MN)
S

100
32

120
31

14
34
1

35
2

18

7

6

188

212

1 Lønn og personaldatasystemet PAGA skal brukes for registrering av opplysninger om og søknader fra
enkeltpersoner, også om bistillinger og sidegjøremål.
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HMS og sykefravær
Ved UiB rapporterer alle enheter årlig om status for eget HMS-arbeid. Formålet er å se til at alle
elementene i det systematiske HMS-arbeidet ved UiB stemmer overens med myndighetskrav og
interne regler, vurdere om aktivitetene i HMS-arbeidet er hensiktsmessige i forhold til UiBs
virksomhetsmål og avdekke forbedringspunkter, slik at tiltak kan vurderes og prioriteres.
Rapportene er del av UiBs HMS-årsrapport som behandles og vedtas i Arbeidsmiljøutvalget og
universitetsstyret i vårsemesteret. Rapportene følges opp ved lokal enhet, ved fakultet/avdeling
og av universitetsdirektøren.
HMS-handlingsplan for 2009-2011 ble videreført til også å gjelde for 2012 og resultatmålene er i
all hovedsak oppnådd. Ved oppfølging av planen er arbeidet med gjennomføring av
obligatoriske HMS-opplæring for ledere sentralt. Gjennom en rekke tiltak er universitetets
vernetjeneste styrket. Det har vært oppmerksomhet rettet mot rutiner, kunnskaper og holdninger
i risikofylt arbeidsmiljø, som må styrkes ytterligere. Arbeid med ny HMS-handlingsplan for 20132015 har vært retningsgivende for dette arbeidet.
2012 ble det registrert og fulgt opp 99 HMS-relaterte avvik (2011 var det 81 avvik). Det er ikke
meldt om alvorlige skader/ulykker i 2012.
Det totale sykefraværet var i 2012 3,73% mot 3,77% i 2011 og 3,5% i 2010, noe som er lavere
enn den generelle ambisjonen for IA-bedrifter (4 %). Det er likevel store forskjeller i fravær
mellom ulike grupper tilsatte og det er nødvendig med ulike oppfølgingstiltak innenfor disse.
Fraværet varierer fra 0,29% for menn i vitenskapelige stillinger til 6,4% for kvinner i tekniske
stillinger.
Bygg og eiendom
Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av eiendomsforvaltningen i universitets- og
høyskolesektoren. Undersøkelsen omfatter perioden 2003 —2011, med hovedvekt på perioden
2009 —2011. Rapporten gir en gjennomgang av eiendomsmassens tilstand, kvalitet i forvaltning,
ressursbruk og styringsinformasjon. Den gjennomgår også styring og oppfølgingsopplegg.
Undersøkelsen peker på at areal med dårlig teknisk tilstand og funksjonalitet gir store
utfordringer for primærvirksomhet - undervisning, forskning og formidling. Dette gjelder klart
også for UiB, der utfordringene er størst knyttet til museene, Grieg-akademiet og Realfagbygget.
Riksrevisjonens undersøkelse gjennomgår i hvilken grad eiendomsmassen i universitets- og
høyskolesektoren forvaltes på en god måte. UiB gjennomfører en fullstendig kartlegging av
eiendomsmassen med oversikt over framtidig vedlikehold i 2014. Oversikt over bygg med
begrenset funksjonalitet er etablert og det er gjort prioriteringer knyttet til utbedringer. Flere av
tiltakene vil likevel måtte avventes, da de er av en størrelse som vil kreve finansiering fra
Kunnskapsdepartementet. I samarbeid med HMS-seksjonen gjennomføres løpende
innemiljøundersøkelser og målinger av CO2-innhold i luft, temperaturmålinger og luftfuktighet.
Energibruk følges løpende. Hele eiendomsmassen er energisertifisert, og det er etablert
energiovervåkningssystem (E0S) i alle bygg. Energikostnadene til UiB utgjør anslagsvis 2 -2,5
% av vårt samlede budsjett. Oversikt over status for universell utforming er utarbeidet. Denne
skal revideres i 2013.
Riksrevisjonens undersøkelse gjennomgår bruk av benchmarking av nøkkeltall for løpende drift
og vedlikehold. Det avdekkes at dette brukes i veldig begrenset grad. UiB har heller ikke
tidligere gjennomført dette løpende, men FDVU-kostnader har i flere år blitt kontert etter
NS3454.
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Multiconsult AS gjennomførte i 2011 en benchmarking av våre nøkkeltall for eiendomsdrift. Dette
skal gjennomføres årlig videre. Rapporten fra Multiconsult viser at driftskostnadene ligger på
nivå med den lave delen av intervallet for de andre store universitetene, og vesentlig under
Statsbygg. Noen av funnene gir også grunn til å gjennomgå om leveransenivået er for lavt. Dette
vil bli gjennomgått i det videre arbeid med organisasjonstilpasningen av driftsenheten.
Innkjøp og etisk handel
Ulike innkjøp er et sentralt og viktig område for universitetets økonomiforvaltning fordi store deler
av universitetets kostnader gjelder ulike former for anskaffelser. Det arbeides systematisk med å
utvikle innkjøpsområdet i tråd med universitetets målsettinger. Også universitetets internrevisjon
har vært engasjert for innsats innenfor dette saksfeltet.
På mange områder er det oppnådd vesentlige forbedringer, men fortsatt er det utfordringer, og
det er viktig å videreføre arbeidet med å profesjonalisere anskaffelsene. Mangelfull
dokumentasjon, kjøp over 100 000 NOK uten dokumentert konkurranse, kjøp utenfor
rammeavtale og manglende bruk av bestillingssystemet er sentrale utfordringer for kommende
periode, økte dokumentasjonskrav og strenge reguleringer av prosessene gjør anskaffelsene
ressurskrevende. En viktig og utfordrende oppgave er derfor å sikre gode og fleksible avtaler
som skal dekke fagmiljøenes mangfoldige behov innenfor strenge juridiske rammer.
Universitetet i Bergen vil være pådriver for etisk handel og stille krav til en etisk leverandørkjede
der dette er aktuelt. UiB har vedtatt retningslinjer for etisk handel. I tillegg til spesifikke krav i
retningslinjene, er det vedtatt prinsipper for etisk handel som inkluderer det å unngå handel med
leverandører som har svært høy risiko for å medvirke til alvorlige krenkelser av individers
rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. Genåve-konvensjonene og ulike FN-resolusjoner.
Retningslinjene tydeliggjør og forankrer universitetets ansvar og forventinger til leverandører
tydelig forankret. De kravene universitetet stiller til leverandører, vil gjenspeiles i kravene
universitetet stiller til egen virksomhet. Det vurderes som svært viktig å gjennomgå anskaffelser
for å finne områder hvor det er særlig risiko for at leveransene ikke er i tråd med internasjonalt
anerkjente standarder for arbeidsforhold, miljøforhold eller menneskerettigheter. Dersom en
risikovurdering av produkter eller leverandørkjeder tilsier det, bør det settes etiske krav. Det vil
bli etablert et eget system for oppfølging av aktuelle leverandører.
Museum og samlinger
I 2012 har mye aktivitet vært knyttet til forprosjektering av monomentalbygningen, både Sydfløy
med aulaen og Midt- og Nordfløy som rommer utstillingsarealene for den naturhistoriske delen
av Universitetsmuseet. Tidlig i 2013 skal hele bygningen være forprosjektert. Det er også satt i
gang et prosjekt for å fornye utstillingene som skal inn i det nyrestaurerte museet i 2016/2017.
Dette prosjektet har en bred forankring i fagmiljøene samt at prosjektet har en internasjonal
styringsgruppe.
Det har vært en gledelig vekst i antall besøkende ved Universitetsmuseet (6,2%). Veksten var i
første rekke i sommermånedene og flere turister, med markedsføring gjennom medlemskap
VisitBergen. Samtidig kan økt oppmerksomhet i forbindelse med renoveringen bidratt positivt.
Det har vært betydelig nedgang i antall skolebesøk. Dette har dels sammenheng med annonsert
stenging av samlingene høsten 2012. Dette førte til en betydelig nedgang i antall henvendelser
om skolebesøk. Etter at det ble klart at det ikke ville stenge, hadde museet ikke kapasitet til å gå
ut med kampanjer for å få klasser tilbake i siste halvdel av 2012. I tillegg vil antall skolebesøk
reguleres av bevilgninger til prosjektet den kulturelle skolesekken, som ble noe redusert i 2012.
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Antall utstillinger gikk noe ned i 2012. En oversikt er gitt i tabell 16.
Tabell 16. Publikumsaktivitet

ved Universitetsmuseet
2008

2009

2010

2011

2012

60 160

59 940

29 609

58 226

61 235

Antall omvisninger

462

503

409

584

252

- av dette skoleklasser

432

342

183

520

169

62

64

83

101

82

Publikumsbesøk

Antall utstillinger

(faste/

midl

Arbeidet med å flytte magasinene fra den gamle og uegnede bygningen til sikre, moderne og
hensiktsmessige lokaler i Realfagsbygget er gjennomført. Tilrettelegging for flytting av deler av
samlingene til et nytt stort og moderne magasin i Hansahallene ble påbegynt i 2012. Hele 2013
kommer til å gå med til denne flytteprosessen inkludert preparering og konservering av
gjenstandene og UiB har prioritert betydelige egne midler til dette. Tabell 17 og 18.
Tabell 17 Sikring av samlingene
Andel av samlingene og objektene
som er tilfredsstillende sikret

Indikatorer

Resultat i % avtotalen
2012

2011
Standard til areal
magasin

Kulturhistorisk

Skallsikring
Tyverisikring
Brannsikring
Vannskaderisiko
Rutiner og beredskap
Totalt magasinareal (m2)

Naturhistorisk

Kulturhistorisk

Naturhistorisk

49
49
98
31
27

71
71
75
28
28

50
50
98
32
29

71
71
75
28
30

4558

3 385

4558

3 385

Det relativt uendrede resultatet fra 2011 skyldes at prosessen for innflytting/utflytting i nye
magasiner (Hansahallprosjektet) er noe forsinket. Prosessen ferdigstilles 2014.
Tabell 18. Bevaring av samlingene
Andel av samlingene / objektene
tilfredsstillende
bevart
Resultat/ambisjonsnivå
2011
Objektets/samlingens
standard
Luftfuktighet og
temperatur
Lysforhold
Aktiv konseNering
Pre entiv konseNering
Andel digitalisering av
objektene/samlingene

Kulturhistorisk

Naturhistorisk

som er

i % av totalen
2012

Kulturhistorisk

Naturhistorisk

59

79

60

79

98
60
80

98
90

98
61

98
90

95

81

95

90

66

90

67

57

20

57

21

1 300 000

4 150 000

Andel av objektene/
samlingene som er
tilgjengelige på WEB
Totalt antall
objekter/samlinger
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Det relativt uendrede resultatet fra 2011 skyldes at prosessen for innflytting/utflytting i nye
magasiner (Hansahallprosjektet) er forsinket. Prosessen ferdigstilles 2014. Noe økning skyldes
imidlertid spesielt to forhold 1) to spesielle samlinger er tatt hånd om, inkl, økt sikkerhet, samt
midlertidig lagring av objekter/samlinger grunnet flytting til nye magasiner
Omfang av forskning
Etter en periode med god vekst i antall publikasjoner, hadde museet en nedgang fra 2010 til
2011. Resultatene for 2012 vil bli analysert i museets forskningsmelding for 2012. Museet hadde
en vekst i BOA-inntekter fra 2011 til 2012. Det er særlig naturhistoriske prosjekter og innsats for
arkeologiske utgravinger under Kulturminneloven som gir aktivitet. En særlig utfordring for
museet er forholdet mellom formidlings- og forskningsvirksomhet. Det er behov for å styrke
samspillet mellom forskning og formidling.
Utvikle helhetlige planer for museumshagen
Opprustning av museumshagen er videreført i 2012 etter at UiB fikk tilleggsbevilgning i 2011 til
formålet. Musehagen inneholder 3000 forskjellige arter og er viktig del av museets samlede
faglige aktivitet. To komiteer arbeider for å sikre en langsiktig og helhetlig utvikling av hagen og
å se den i sammenheng med monumentalbygget og med forskning, utdanning og formidling.
Gjennomføre planene om rehabilitering av museumsbygningen
Monumentalbygningen vil omdannes for moderne museums- og forskningsformidling og en
sentral møteplass for universitetet og samfunnet. Bygget skal kunne brukes av byens og
regionens nærings- kultur- og samfunnsliv. Finansdepartementet har godkjent kostnadsrammen
for første del av rehabiliteringen av sørfløyen, som vil koste 306 mill. kroner. Siden
rehabiliteringen er avhengig av statlige midler er oppstart utsatt i påvente av bevilgninger.
I 2012 pågikk forprosjekt for rehabilitering av midtbygget og nordfløyen for utstillingsformål.
Forprosjektet skal være ferdig mars 2013.
Annen rapportering
Aktivitetskrav
I tildelingsbrevet for 2012 formulerer Kunnskapsdepartementet mål og stiller krav til rapportering
av aktivitet i helsefagene. For UiBs vedkommende omfatter kravene bachelor i tannpleie,
masterprogram i odontologi, og profesjonsutdanninger i medisin og psykologi.
Det skal rapporteres om oppnådde årsenheter for førsteårsstudenter. I KDs tildelingsbrev
spesifiseres det at det skal rapporteres om aktivitet for studieåret 2012/2013. Ettersom omfanget
av oppnådde studiepoeng i vårsemesteret 2013 ikke er tilgjengelig før høstrapporteringen til
DBH, vises måloppnåelse for førsteårsstudenter i kalenderåret 2012.
Tabell 19. Aktivitetskrav innenfor enkelte utdanninger
Mål
Resultat
Utdannin
Tannpleie
Odontologi
Medisin
Ps kolo i

Differanse

27
33
127
70

Sikkerhet og Beredskap
Universitetet i Bergen har i 2012 hatt oppmerksomhet om følgende i beredskapsarbeidet:
Revisjon av ROS-analyse og plan for oppfølging av øvelser
Oppfølging av ansatte i utlandet
Vurdering av beredskapssystemet

29

Universitetets beredskapsplan er utarbeidet for å sikre at institusjonen er i stand til å bistå
skadestedsledelsen i håndteringen av ulykker og sikre liv, helse og materiell. Universitetets
beredskapsplan skal sørge for at skadeomfanget og konsekvenser ved kriser og alvorlige
hendelser reduseres og bidra til effektiv problemløsing og helhetlig informasjonshåndtering.
Planen skal bidra til at universitetet er godt forberedt og systematisk i beredskapshåndtering.
I 2012 er planen testet ut for å sikre at den virker etter hensikten om å mobilisere i en
krisesituasjon og håndtere en uønsket hendelse på en trygg og effektiv måte som ivaretar både
ansatte, studenter og institusjonen. Som forberedelse til øvelser ble ROS-analyse utført i 2011
revidert. Det ble gjennomført varslingsøvelse i desember 2012 og en table-top øvelse med
beredskapsledelsen ved årsskiftet.
Erfaringene med øvelsene er at varslingsrutinene fungerer tilfredsstillende. Beredskapsledelsen
er vel kjent med roller, oppgaver og planverk. Det er viktig å følge opp med nye øvelser som gir
beredskapsledelsen anledning til å jobbe på flere nivå og teste ut scenarier som krever
mobilisering av flere deler av virksomheten. Det er aktuelt å samarbeide med andre institusjoner
om gjennomføring av øvelser.
NOU 2012: 14 er vurdert, og det er drøftet hvordan oppfølging av terrortrusler kan håndteres,
det har vært deltakelse i beredskapsseminar ved NTNU i desember 2012. Det vurderes ikke
som hensiktsmessig at alle institusjoner utarbeider spesifikke rutiner for terrortrusler. Det vil
være mer tjenlig om departementet utviklet rutiner for hvordan slike hendelser skal håndteres.
Universitetet har rutiner for evakuering av bygg, planer for alternativ lokalisering og rutiner for
oppfølging av ansatte/studenter, som vil bli iverksatt i en terrorsituasjon.
Universitetet ønsker å videreutvikle beredskapen for ansatte og studenter som befinner seg i
utlandet. Universitetet har velfungerende beredskapsplan for studenter i utlandet. Det arbeides
med en tilsvarende beredskapsplan for ansatte i utlandet, den vil bli sluttført våren 2013.
Universitetet i Bergen er et byuniversitet, med alle fordeler, og noen utfordringer det fører med
seg. I 2011 og 2012 har styret i flere sammenhenger også drøftet forholdet mellom et åpent
universitet og krav til personsikkerhet, blant annet basert på en innstilling fra en arbeidsgruppe.
Viktige tiltak er nærmere samarbeid med politi og kommune og til forsøk på å motvirke
marginalisering av vanskeligstilte som holder til i universitetets nære omgivelser. Samtidig er det
viktig at ansatte og studenter, besøkende til museet og andre, er trygge og ikke blir utsatt for
trusler innenfor universitetsområdet.
Styret fastsatte i sak 6/12 overordnede mål for arbeidet med sikkerhet. Universitetet i Bergen
skal være et åpent universitet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne ferdes.
Sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på studiested og arbeidsplasser,
samt forebygge skade eller tap av materielle verdier. Hensynet til at forelesninger skal være
tilgjengelige for offentligheten skal ivaretas. Det skal ligge gode, faglige vurderinger til grunn for
iverksetting av alle sikkerhetstiltak. Studenter og ansatte skal involveres i det videre arbeid med
sikkerhet på universitetet. Budsjettrammen for vektertjenester ble styrket med 0.5 millioner
kroner i 2012 for økt vakthold på kvelds- og nattestid. Antall innbrudd og hendelser i 2012....
Studentkapasitet
Solide, disiplininnrettede studier og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig
kompetanse, er fundamentet for utdanningstilbudet ved universitet. Kvaliteten, søkningen til og
omfanget av det samlede studietilbudet evalueres jevnlig. Universitetet vil bidra til å utvikle
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studietilbud som reflekterer behov for kompetanse i samfunnet og videreutvikle sterke
internasjonale tradisjoner ved å satse på økt studentmobilitet og utvikling av internasjonale
studietilbud. Det er videre viktig å bidra til å øke rekrutteringen av studenter til realfag, språkfag
og lektorutdanningene.
Universitetet har avtaler om forskningssamarbeid og/eller studentutveksling mellom UiB og 15
kinesiske universitet, i tillegg til flere nettverk og senter. Universitetet ønsker å videreutvikle
samarbeidet med Kina og mange av universitetets forskere besøker landet. I revidert
nasjonalbudsjett 2012 fikk universitetet tildelt 40 studieplasser, hvorav 10 var frie. Disse ble
benyttet til å opprette et studieprogram i kinesisk.
Universitetet i Bergen er positivt til å ta i mot flere fullfinansierte studieplasser. Behovet er størst
innenfor realfagene og det vurderes som forsvarlig og ønskelig å kunne ta i mot 150 nye
fullfinansierte studieplasser.
Internasjonalisering av utdanning gjennom utvikling av flere fellesgrader prioriteres. Tiltaket har
prioritert i stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning, å utvikle og drifte joint
degrees er kostnadskrevende, og det er viktig at dette finansieres.
Større investeringsprosjekter
Universitetets større investeringsprosjekter er i første rekke knyttet til rehabilitering av to bygg,
universitetets monumentale museumsbygning og universitetets gamle odontologibygg.
Foreløpige anslag for restaureringens første fase er om lag 320 mill. kroner.
Universitetets nye odontologibygg ble tatt i bruk høsten 2012. Det gamle bygget står tomt og det
ble fremmet forslag om rehabilitering av bygget i budsjettforslag for 2014. Bygget har mange
mulige anvendelser, men det kreves omfattende rehabilitering som vanskelig kan gjennomføres
innenfor universitetets budsjettrammer. Foreløpige anslag tyder på en kostnadsramme på 190
mill. kroner. Det er viktig å ta i bruk bygget og det kan gjøre det mulig å avhende annet leieareal.
Samarbeid med forskningsinstitusjoner i Bergen og regionen
Universitetet samarbeider mye med institusjoner som Uni Research AS, CMR AS, CMI,
Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
(NIFES) og Helse Bergen om å videreutvikle forskningen i Bergen, både i tilknytning til og i
tillegg til UiBs forskning. Universitetets eierskap i forskningsselskaper og institutter er viktig og
det prioriteres å bidra til innsats for å få større og mer robuste forskningsmiljø på Vestlandet,
blant annet for å styrke rekrutteringen av forskere og kunne få større uttelling i konkurranse om
eksterne midler.
Universitetet i Bergen har de siste årene opprettet viktige forskningssentre sammen med
samarbeidspartnere. Senter for klimadynamikk er opprettet med Havforskningsinstituttet, Uni
Research og Nansesenteret som partnere. Senter for Griegforskning er opprettet av
universitetet som et samarbeidsprosjekt mellom universitetet, Bergen kommune ved Bergen
Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Sentret
har finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. Bergen senter for konkurransepolitikk
(BCCLE) er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole og er
lokalisert ved universitetet.
Universitetet utreder en medieklynge i Bergen i samarbeid med TV2, NRK, Bergens Tidende,
Bergensavisen og teknologiselskapet Vizrt. Ambisjonen er å etablere et internasjonalt ledende
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sentrum for medieinnovasjon og kunnskap. Klyngesamarbeidet skal utvikles med felles
lokalisering og samarbeid om kunnskapsutvikling, studietilbud, forskningsprosjekter, teknologi og
innovasjon. Universitetet har en sentral rolle som det sentrale akademiske miljøet i klyngen.
Etablering av en medieklynge i Bergen vil kunne bidra til å fornye undervisning og forskning i
samspill med omverden og styrke universitetet. En medieklynge i Bergen kan bli et godt
eksempel på hvordan universitetet ivaretar forpliktelser i et kunnskapsintensivt kultur-,
samfunns- og næringsliv.
Universitetet som eier av forskningsselskaper (fon/altning av aksjefullmakt)
Universitetet har eierandeler i 7 aksjeselskaper, en oversikt er gitt i tabell 20.
Tabell 20. Universitetets eierandeler i aksjeselskaper
Selska
Formål
Bergen Vitensenter AS
Vitensenter
Bergen Teknologioverføring AS
Teknologioverføring
Uni Research AS
Forskningsselskap
Chr. Michelsens Research AS
Forskningsselskap
Unifond AS
Fondsforvaltning
Universitetet i Bergen Eiendom AS
Eiendomsselskap
SKiBAS
Studenthus

Eierandel
22 %
40 %
85 %
50 %
100 %
100 %
33 %

Likestilling
Handlingsplan for likestilling 2012 - 2015 slår fast at kjønnsbalanse i de faste vitenskapelige
stillingene fremdeles er et høyt prioritert mål i likestillingsarbeidet.
Andel kvinner på ulike trinn på "den akademiske karrierestigen"
ved UiB 2008, 2010 og 2012
65%
60%
55%
50%

-

45%
40%
35%
30%

2008

25%
20%
15%

111- 2010
-

2012

10%
5%
0%

Et viktig redskap for å følge utviklingen for kjønnsbalanse i ulike stillingskategorier og andre
indikatorer på likestilling, er universitetets likestillingsstatistikk. Figuren over viser andel kvinner
på ulike akademiske karrieretrinn, fra student til professor i årene 2008, 2010 og 2012.
Andel kvinner i vitenskapelige stillinger har i løpet av de siste fire årene steget for alle kategorier
ansatte, mens andelen kvinnelige studenter har holdt seg stabilt rundt 60 %. Andel kvinnelige
stipendiater og postdoktorer har steget med rundt 10 %, og gjenspeiler i dag nesten
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rekrutteringsgrunnlaget, mens andelen kvinnelige professorer har steget med 4% fra 2008 og er
i 2012 23,6%, eller 24%.
I en kort periode viste andel førsteamanuenser imidlertid en nedgang, en konsekvens av at
mange kvinner fikk professoropprykk (rundt 45 % over flere år) samtidig som det var få
nytilsettinger. Den store andelen kvinner som fikk opprykk henger sannsynligvis sammen med
den systematiske satsingen for å styrke kvinners muligheter for videre kvalifisering. Her har
kvalifiseringsstipend, mentorprosjekter og nettverksarbeid spilt en viktig rolle. I løpet av de to
siste årene har andelen kvinnelige førsteamanuenser igjen økt til opp under 40 %. De høye
kvinneandelene blant stipendiater og postdoktorer gir et godt rekrutteringsgrunnlag til faste
vitenskapelige stillinger i årene fremover, og UiB har som mål at kvinner skal utgjøre minst 50 %
av alle nytilsatte i alle vitenskapelige stillinger ved alle fakulteter i løpet av denne planperioden.
Dette er en skjerping av målet fra den forrige planen.
UiB var vertskap for den 7. europeiske konferansen for kjønnslikestilling i forskning og høyere
utdanning, i samarbeid med European Network on Gender Equality in Higher Education i august
2012. Konferansen hadde tittelen Gender Equality in a Changing Academic World og rettet
blikket mot endrete betingelser for likestilling i utdanning og forskning i lys av den økonomiske
krisen i og utenfor Europa. Konferansen ble støttet av Kif-komiteen og departementet.
Arbeidet med å øke rekrutteringen av og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne
er prioritert. Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne har som regel bakgrunn i
manglende tilrettelegging eller i stereotype oppfatninger av hvilke praktiske konsekvenser en
funksjonsnedsettelse kan ha. Utfordringene ligger både i å gjøre universitetet universelt utformet
som arbeids- og studiested og i å arbeide med holdninger og fordommer. Det er satt i verk nye
tiltak for å møte disse utfordringene, som kvalifiseringsstipend til vitenskapelig ansatte med
funksjonsnedsettelser og trainee-ordninger og andre stillinger som kan være «portåpnere» til
arbeidslivet. Det er også innarbeidet i utlysningstekster at personer med funksjonsnedsettelser
oppfordres til å søke stillinger. På konferansen Ulike mennesker —like muligheter? som UiB
arrangerte i desember var hovedtemaet hvordan universitetet kan bidra til at flere personer med
funksjonsnedsettelser får muligheter til å arbeide og gjøre karriere ved universitetet, både i
tekniske, administrative og vitenskapelige stillinger. Målgruppen for konferansen var ledelsen på
alle nivåer og ansatte som arbeider med personal- og organisasjonsutvikling, rekruttering eller
personal.
UH nett Vest
UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) ble opprette 01.01.08 som et 5-årig
samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen
Stord/Haugesund, og Universitetet i Bergen. Fra april 2009 ble også Høgskulen i Volda medlem
av nettverket. Avtaleperioden er prolongert frem til 31.07.13. Lærerutdanning har hatt høy
prioritert i 2012 sammen med utviklingen av forskningsnettverkene og felles mastergrader.
Våren 2012 hadde styret en bred evalueringsdiskusjon. Alle institusjonene var enige om at
samarbeidet i tilknytting til UH-nett Vest skal føres videre i en eller annen form. En endelig
evaluering gjennomføres i løpet av våren 2013.
-

Fra 2009 har UH-nett Vest mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet som SAK-midler, midler
for å fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom institusjoner. Nettverket har
ikke mottatt betydelige SAK-midler, men noe....
TeknoVest
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TeknoVest er ansvarlig for utdannings- og forskningssamarbeidet knyttet til naturvitenskap og
teknologi. UiS, HiA og Sjøkrigsskolen er med i samarbeidet. I 2012 ble det opprettet mastergrad
i energiteknologi i samarbeid mellom UiB og HiB. Mange forskingsprosjekter har i 2012 oppnådd
ekstern finansiering.
Felles føringer
Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med
inkluderende arbeidsliv
UiB arbeider for å øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne. UiB fikk i 2012
tildelt midler fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) til to tiltak på dette
området. Det ene var en temadag/konferanse og det andre var et kvalifiseringsstipend til
tilrettelegging for vitenskapelig karriere for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet
markerer oppstarten på implementering av den delen av Handlingsplanen for likestilling som
gjelder funksjonsevne. UiB er med i «Traineeprogrammet 2013 —2014» for personer med
høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne i regi av FAD og Difi.
Økning i antall lærlinger i statsforvaltningen
UiB har arrangert fellessamling for alle lærlingeinstruktører ved U1E3hvor Fagopplæringskontoret
i Hordaland Fylkeskommune informerte om rollen som lærlingeinstruktør. UiB oppfordrer alle
fakulteter, institutter og avdelinger å ta inn en eller flere lærlinger. For å lykkes med å måltall for
antall lærlinger, gir UiB lønnskompensasjon for enheter som får lærlinger igjennom. I tillegg er
det opprettet nettverksgrupper for lærlinger og fagansvarlige som skal være møtepunkter for
utveksling av erfaringer og for å få informasjon. I 2012 hadde UiB 9 lærlingekontrakter.
Universitetets handlingsplaner
Universitetet i Bergen har 10 handlingsplaner innenfor sentrale felt. Handlingsplanene klargjør
hvordan det skal arbeides med å nå universitetets langsiktige mål. I handlingsplanene
kombineres mål med konkrete tiltak. Samtidig er handlingsplaner redskap for å systematisere og
ha oversikt over tiltak som er iverksatt. Handlingsplanene inneholder beskrivelse av hvilke
handlinger som settes i gang, hvem som har ansvaret for dem og hvem som skal involveres i de
ulike prosessene. Arbeidet med utforming av handlingsplaner tar oftest utgangspunkt i en
gruppe som utarbeider et forslag til plandokument. Utkastet høres og drøftes i relevante utvalg
og organer før handlingsplaner vedtas i styret
Tabell 21 gir oversikt over handlingsplanene og når de ulike handlingsplanene utløper.
Tabell 21. Oversikt over handlin s laner ved 1J113
2012

Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
utdannin en
Handlingsplan
Handlingsplan
Tiltaksplan for

for
for
for
for
for

2013

2014

2015

UiBs internasjonale virksomhet
forskerutdanning
likestilling
styrking av universitetets læringsmiljø
arbeidet med akademisk redelighet i

for UiBs forhold til omverden
for helse, miljø og sikkerhet
det ytre miljø

Handlingsplanene konkretiserer hvordan universitetet følger opp virksomhetsmål og
styringsparameter. Oppsummerende tekst kommer i vedlegg....
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Vedleqp 2
Rapport 2012/Planer 2013 —Mål og styringsparameter
Del I
Kunnska sdepartementets sektormål o nas'onale st rin sparametre
Sektormål 1: Universiteter o hø skoler skal i utdannin av hø internas'onal

itt i tildelin sbrevet for 2013 - Ambis'onsnivå,
kvalitet i samsvar med samfunnets behov

risikovurderin

er o

tiltak

Nasjonalt styringsparameter

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Gjennomføring

Andelen som har gjennomført
på normert tid har vært stabil
over tid. For mastergrad er det
registrert en sterk økning
gjennomføring fra inngangen til
kvalitetsreformen.

Øke andelen studenter som
gjennomfører på normert tid.
Det er fortsatt ikke etablert
nasjonale standardmål.

Forbedre vurderingsgrunnlaget

Andel uteksaminerte
kandidater tatt opp på
doktorgradsprogram seks år
tidligere

I 2011 hadde 66.9 % av alle
doktorgrads-kandidater
gjennomført seks år etter
opptak. 2011 var det første året
DBH innhentet slike
individdata. Tallene for 2012 vil
være klare i februar.

Studentene skal lykkes med
å oppnå læringsutbyttet som
er definert for
studieprogrammene

Ved utgangen av 2012
rapporterer fakultetene at
læringsutbytte er beskrevet for
alle studietilbud.

Universitetet skal fortsatt
forbedre gjennomstrømmingen. Et
hovedprinsipp er at
stipendiatene knyttes til
aktive forskningsmiljø og
deltar i lokale, nasjonale og
intemasbnale forskerskoler.
Videreutvikle
kvalifikasjonsrammeverket
på program- og emnenivå.

Høy risiko. Mangel på gode
nasjonale mål er en utfordring..
Redusert gjennomføring vil
kunne omfatte høyere kostnader
og reduserte inntekter knyttet til
studenter som har forsinkelser i
studieløpene, og redusert
rekrutteringsgrunnlag til høyere
studienivå.
Middels risiko. Flere faktorer kan
føre til forsinket gjennomføring
av arbeidet med avhandlingen.
Forskningen og veiledningsprosessen, opplæringsdelen og
samarbeid med andre knyttet til
for eksempel utenlandsopphold.

på normert tid

Lav risiko. Beskrivelsene vil
revideres gjennom ordinært
studieplanarbeid.. Konsekvens
av manglende måloppnåelse
kan være manglende samsvar
mellom læringsutbyttebeskrivelsene som
kommuniseres til studenter og
arbeidsliv, og kandidatenes
faktiske kunnskaper,
kom etanse o ferdi heter.

Riktig dimensjonering

av studietilbudene

Vekt på læringsmiljø gjennom arbeidet med
studentarbeidsplasser, serviserklæring for
studenter, DigUiB og arealplan.

Flere fakultet innfører ordninger med to
veiledere for nye doktorander.

Tema følges opp av utdanningsutvalget i
2013 med analyser av læringsutbyttebeskrivelsene, og gjennomføring av en
nasjonal konferanse med
kvalifikasjonsrammeverket,
undervisningsvurderingsformer som tema.

og

Det tas sikte på å utvikle metoder for å
innarbeide læringsutbyttebeskrivelser
i emneog programevalueringer.

1

Sektormål 2: Universiteter o

hø skoler skal i tråd med sin e enart utføre forsknin

Nasjonalt styringsparameter

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Resultatoppnåelse på
forskning i forhold til sin
egenart

I 2012 har UiB fått svært god
uttelling i konkurranse om SFF
og ERC. UiB har 3 sentre for
fremragende forskning og totalt
6 ERC grant og 3 ERC-starting
grants. Innenfor universitetets
MNT- fag er det gitt tildeling til
fire ERC Advanced Grants

Universitetet i Bergen har
som mål fram til 2015 å
posisjonere seg ytterligere
som et internasjonalt
anerkjent
forskningsuniversitet som
satser målrettet på
fremragende, fri og
grunnleggende forskning, og
som har de fremste
forskningsuniversitetene i
verden som
samarbeidspartnere.

Middels risiko. Manglende
uttelling i konkurranse om
eksterne forskningsmidler i NFR
og EU kan gjøre det
vanskeligere å oppfylie
ambisjonene. Særlig viktig er
det å opprettholde god uttelling i
frie programmer. Knappe
ressursrammer for utlyste midler
utgjør et betydelig risikoelement
for gjennomslag hos eksterne
kilder.

Styrking av forskningsprosjekter som har
oppnådd internasjonal anerkjennelse (ERC,
SFF).

, kunstnerisk o

fa li

utviklin

sarbeid av hø

internas'onal

kvalitet.

Legge til rette for videreføring av kompetanse
og kapasitet fra de tre sentrene for
fremragende forskning som avsluttes i 2012.
Universitet støtter styrkingen av den frie og
åpne konkurransearenaen i NFR og vil
positivt vurdere å bidra til et nytt fellesløft i
2014, etter modell av fellesløftet i 2012.
Til klimaforskningen er det gitt ytterligere
statlige bevilgninger fra 2013.
Ytterligere styrking av MNT-satsing i form av
rekrutterings- og kvalifiseringsstilIinger og
satsing på infrastruktur og utstyr.

Samspill mellom forskning og
utdanning

Gjennom doktorgradsprogrammene som er integrert
i forskningen, utdannes nye
forskere Universitetets
utdanning av forskere er en
forutsetning for all norsk
forskning, ikke bare ved
universitetene selv, men også
ved andre institusjoner.
Universitetet ir o så

Forskningsuniversitetene
har tradisjon for å kombinere
forskning og utdanning. Solid
kunnskap, brede
perspektiver og akademisk
dannelse er nøkkelen til
morgendagens kompetanse.
UiB er et internasjonalt
anerkjent
forsknin suniversitet, det

Middels risiko. Det viktigste
grunnlaget for kvalitet i
universitetsutdanningen er at
utdanningen er
forskningsbasert. Største risiko i
forhold til utdanningskvalitet er
at lærerne ikke sikres
tilstrekkelig med
sammenhengende tid til
forsknin .

Administrativt vil en støtte fagmiljøene i
arbeidet med å tilrettelegge gode
søknadsprosesser
I 2013 vil arbeidet med å styrke utdanningens
kvalitet fortsette, innenfor universitetets egen
ramme.
Det juridiske fakultet har i 2013 fått økt sin
ramme med 2 millioner kroner for å stryke
den forskningsbaserte utdanningen.

2

forskningsbaser utdanning på
bachelor- og masternivå ved at
studentenes lærere og
veiledere er aktive forskere og
studentene selv deltar aktivt i
forskningen.

skal også prege
utdanningene våre. Gode
studenter rekrutteres
gjennom å ha fagmiljøer i
hele bredden av universitetet
som har forskning og
undervisnin
å hø t nivå.

Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører
verdiskaping
Nasjonal styringsparameter
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå
Andel inntekter fra bidragsog oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA) utenom EU
og NFR

Samarbeid med samfunnsog arbeidsliv

Fleksibel utdanning

Inntekter utenom EU og NFR
utgjorde om lag halvparten av
BOA-inntektene i 2012. Totalt
er UiBs BOA inntekter økt med
vel 40 mill. fra 2011 til 2012,
når EU og NFR holdes utenfor.
Veksten kommer fra bruk av
gavforsterkningsmidler og
inntekter fra statlige etater
utenom KD.
Råd for samfunnskontakt har i
2012 vedtatt en egen strategi
og prioritering av tiltak. UH-nett
vest har vært viktig for å styrke
samhandling med høgskolene i
regionen de siste 5 årene.
Universitetet har i 2012 utredet
etablering av en medieklynge
som vil kunne bidra til å fornye
undervisning og forskning i
samspill med omverden og
styrke universitetet.
Organiseringen
videreutdannin

av etter- og
er

og bidra til formidling, internasjonal,

Øke andelen inntekter fra
bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)
utenom EU og NFR.

Å styrke universitetets rolle
og omdømme som partner i
et attraktivt,
kunnskapsintensivt kultur-,
samfunns- og næringsliv

I løpet av 2013 vil
or aniserin en av

nasjonal og regional utvikling, innovasjon og

Risikovurdering

Tiltak

Middels risiko. Ambisjonene
om å øke disse inntektene må
balanseres i forhold til å
autonomi og akademisk frihet
forskningsuniversitetene
skal
ha til å utvikle fagprofiler og
kvalitetsstandarder for
forskningen og utdanningen
uavhengig av inntektskrav.

Tiltak for å sikre god kvalitet på søknadene

Lav risiko. Engasjement i
dialog med samfunns- og
arbeidsliv er skjevt fordelt
mellom forskere og fagmiljøer.
Universitetets evne til å
gjennom sentrale tiltak å gi
støtte i arbeidet i bredden av
våre fagmiljøer vil være
avgjørende i forhold til
resultatoppnåelse. Manglende
resultat kan svekke
universitetets omdømme og
osis.on
Middels risiko. Universitetets
etter- o videreutdannin
er

Videreutvikle møteplasser med næringsliv og
statlig virksomhet som kan gi grunnlag for nye
samarbeldsmuligheter om forskning og
utdanning.
Forankre etter- og videreutdanning
fagmiljøene.

tydeligere i

Revidere handlingsplan for forholdet til
omverden
Følge opp tiltak vedtatt av råd for
samfunnskontakt
Evaluering med sikte på videreføring av UHnett Vest
Følge opp arbeidet med å etablere en
medieklynge i Bergen

Våren 2013 starter et arbeid med å utrede
universitetsutdannin
enes bet dnin for
3

gjennomgått i 2012. De senere
år har universitetet hatt en
betydelig satsing på
oppbygging av
alumnusnettverk, og dette kan
også bidra til å styrke både
tilbud og etterspørsel etter
videreutdanning ved
institusjonen

støttefunksjonene for etterog videreutdanning
gjennomgås med sikte på å
innrette funksjonene på en
slik måte at de bidrar til å
bygge opp under
fakultetenes og instituttenes
mål for denne virksomheten.
Tiltaket vil ha effekt i et noe
lengre tidsperspektiv, og
ambisjonen for 2013 er
derfor å holde aktivitetsnivået på lin.e med 2012.

Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten,

under omlegging. På kort sikt
kan det gi utfordringer, men på
lengre sikt er målet å styrke
satsingen på etter- og
videreutdanning.

regional innovasjon og entreprenørskap. Dette
kan også legge føringer for videre satsninger
på fleksibel utdanning.
Etablering av prosjektet DigUiB vurderer
digitale hjelpemiddel og støttesystem for
utdanning ved UiB. Prosjektet vil også være et
virkemiddel i arbeidet med å tilrettelegge for
fleksibel utdanning.

kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle

Nasjonal styringsparameter

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Langsiktig økonomisk
planlegging

Det er et overordnet mål å gi
best mulige rammebetingelser
for universitetets grunnenheter
innenfor forskning og
utdanning. Dette er fulgt opp
med styrking av
basisbudsjettene ved flere av
fakultetene, departementets
studiefinansiering er videreført
fullt ut til fakultetene, og det
satses offensivt på
investeringer for bedre
rammebetingelser. Det er
satset særskilt på museet, økt
samfunnskontakt, miljøtiltak og
på internasjonalisering de siste
årene

Tilpasse virksomheten til
faktiske ressurser og
rammebetingelser, slik at
kvalitet i forskning og
undervisning kan
opprettholdes.

Høy risiko. Universitetet er
avhengig av en stabil og
forutsigbar ressurssituasjon
for å sikre høy internasjonal
kvalitet over en stor faglig
bredde. Samtidig som
grunnbevilgningen har vært
nærmest uendret, har
kostnadene som bevilgningen
skal dekke, økt vesentlig.
NFR, EU og andre aktører
stiller større krav til
medfinansiering av eksterne
forskningsmidler.
Studieplassene og
stipendiatstillingene er ikke
fullfinansiert. Dette gir høy
risiko for svekkelse av
kvaliteten i undervisningen og
forsknin en.

Fortsatt styrking av basisbudsjettene
fakultetene

til

Planmessig satsing på infrastruktur for
forskning og utdanning

4

Robuste fagmiljøer

Øke andelen kvinner i
dosent- og professorstillinger

Dette er fulgt opp med styrking
av basisbudsjettene ved flere
av fakultetene, departementets
studiefinansiering er videreført
fullt ut til fakultetene
Universitetet samarbeider også
med andre forsknings- og
utdanningsinstitusjoner i
regionen om problemstillinger
knyttet til arbeidsdeling og
konsentrasjon. Dette skjer
både gjennom UH-nett og i
direkte samhandling med
enkeltinstitusjoner, der _
samarbeidet med NHH som
har grunnforskning i bredden
av sine fagtilbud, er særlig
viktig. Universitetets eierskap i
forskningsselskaper og
institutter er o så vikti
Andelen kvinner er økende og
23,6% i 2012, men er fortsatt
lav.

Det er et overordnet mål å gi
best mulige
rammebetingelser for
universitetets grunnenheter
innenfor forskning og
utdanning.

Øke andelen kvinner i dosent
og professorstillinger.

Høy risiko. Det er gjort
endringer i resultatmodellen
for forskning og utdanning,
med større sammenheng
mellom departementets
modell og modell for
videreføring av resultater til
fakultetene. Dette gir større
mulighet for gevinster, men
også risiko for tap som kan
påvirke ressursrammene for
det enkelte fagmiljø. For å
videreutvikle samarbeidet om
regional arbeidsdeling er det
viktig å forlenge avtalen om
UH-nett Vest. Manglende
ressurser kan svekke
fagmiljøene og gjøre det
vanskelig å nå universitetets
overordnede mål.
Høy risiko. Det vil ta lang tid å
oppnå kjønnsbalanse blant
professorene selv med en
kjønnsbalansert
nyrekruttering. Variasjonene i
kjønnsbalanse avspeiler ulike
fagtradisjoner og tilsier at man
bør sette inn differensierte
tiltak. En viktig forutsetning for
å UiBs visjon er at fagmiljøene
er internasjonale og
mangfoldige og har god
kjønnsbalanse og aldersstruktur. En kultur preget av
mangfold er dermed er viktig
for et velfungerende
universitet.

Videreføre ordning med driftsmidler til den
enkelte forsker
Prioritering av bygg og investeringer i
infrastruktur
Styrking av forskningsbasert utdanning er
prioritert i 2013, særlig innenfor
juristutdanningen, som er preget av lav
basisdel i budsjettet.
Arbeid for forlengelse av avtalen med UH-nett
Vest.
Gjennomføre risikovurderinger i risikofylte
arbeidsmiljø og iverksette tiltak.
Utvikle og etablere nytt system for HMS-avvik.

Fakultetene har utviklet egne strategier for
likestilling
Fakultetene kan få dekket lønnsutgiftene
tilsetting av kvinnelige professor Il og
førsteamanuensis Il

ved

Det skal rettes oppmerksomhet mot
organisasjonskultur og det psykososiale
arbeidsmiljøet for å fange opp forhold som
fungerer utstøtende eller diskriminerende.

5

Andel midlertidig ansatte

Det har vært en vekst i
midlertidige forskerstillinger
over flere år, men denne
veksten ser ut til å ha flatet ut.
Det er en høy andel
midlertidige i enkelte tekniske
stillingskategorier.

Redusere antall midlertidig
ansatte til et minimum. Å ha
et høyt antall stipendiater og
postdoktorer, som er
midlertidige stillinger er
ønskelig og andelen bør
økes.

Høy risiko. I overvåkningen av
midlertidighet er det gjort et
omfattende arbeid for å legge
inn hjemmelsgrunnlag for
tilsettingene. Dette for å
skjerpe bruk av midlertidighet
og redusere risiko for faste
tilsettinger. Det er også
problematiske sider ved at
mange av professorstillingene
de siste årene har vært
rekruttert gjennom kalling.

UiB vil i 2013 overvåke utviklingen og fortsette
å rapportere til styret over utviklingen. Involvere
de lokale Informasjon og drøftingsutvalgene
(IDU).
Alternativ til midlertidig tilsetting av forskere i
samarbeid med instituttsektoren.
Tekniske stillinger gjennomgås med sikte på å
redusere andelen midlertidighet i enkelte
stillingskategorier.
UiB må vurdere muligheten til å etablere en
intern vikartjeneste.

Sektormål 5: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk- naturvitenskapelige
bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.
Resultatutvikling
Nasjonal styringsparameter
Ambisjonsnivå
Risikovurdering
Tiltak
Andel av samlingene og
objektene som er
tilfredsstillende sikret

Andel av samlingene/objektene
som er tilfredsstillende bevart

Det har vært en betydelig
bedring i sikringen av de
naturhistoriske samlingene
ved bygging av nye
magasiner i
Realfagsbygget.
Forberedelse og flytting til
fjellhallen.

Nye magasiner og
gjennomgang av
gjenstandene før flytting, er
begge tiltak som har gjort
bevarin en bet deli bedre

Fremdeles å arbeide videre
med ytterligere sikring av
samlingene

Forbedre oppbevaringen ved
en sentralisering til nye,
eksterne magasiner

Middels risiko. Det er gjort en
rekke forbedringstiltak de
senere årene, men det er alltid
en fare for tap og forringelse
av gjenstandene.
Konsekvensene vil være store
ved at gjenstander som blir
skadet eller ødelagt ikke kan
erstattes.

Middels risiko. Inntil bygningen
for kulturhistoriske samlingene
rehabilitert, er det fremdeles
arbeid å gjøre med hensyn til
klima o I sforhold.

Flytteprosjektet
sikringen.

universitet skal

er et tiltak for å bedre

For de kulturhistoriske utstillingene pågår det
prosesser på to nivåer: Skallsikring av
bygningen samt etablere videoovervåking av
de utstilte gjenstandene.
I løpet av 2013 vil den nye fjellhallen tas fult ut
i bruk. Magasinprosjektene betyr også en
bet deli forenklin i samlin sstrukturen
Gjennom flytteprosjektet blir gjenstandene
gjennomgått, preparert og til dels konservert
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Del II
Universitetets egne virksomhetsmål og styringsparametre (vedtatt av universitetsstyret 16.02.12, sak 413112)- Ambisjonsnivå, risikovurderinger
tiltak
Virksomhetsmål innenfor sektormål 1 ved UiB:
tilby internasjonalt anerkjent forskningsbasert utdanning, med høy faglig kvalitet o vekt på danning, kritisk refleksjon o etisk bevissthet
Styringsparameter
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå
Risikovurdering
Tiltak

Forholdstallet mellom søkertall
og opptakstall

Andelen av studentene som har
utenlandsopphold

Omfan et av studentaktiv

På institusjonsnivå hadde
UiB i 2012 2.1
primærsøkere per
studieplass i det nasjonale
samordna opptaket, mot
2.2 i 2011. Målsetningen
om forbedring i måltallet ble
altså ikke oppnådd. På
masternivå hadde UiB en
økning fra 3,6 til 3,7
primærsøkere per
studieplass. Antall søkere
per studieplass varierer
mellom fakultetene og det
er spesielt gledelig av antall
søkere til realfa ene øker.
Våren 2012 var nivået 26
%, som er en økning på to
prosentpoeng fra 2011. . I
2012 har omkring 700
studenter reist på
utveksling, som er det
høyeste antallet
utvekslingsstudenter UiB
har sendt ut

I utdannin smeldin ene

og

Forbedre forholdstallet
mellom søkertall og
opptakstall.

Høy risiko. De siste to år har
UiBs andel av primærsøkerne
gått ned. På grunn av vekst
ungdomskullene og tilfeldige
variasjoner over år, er det
likevel sannsynlig at antallet
søkere opprettholdes omtrent
på dagens nivå.
Konsekvensen av manglende
måloppnåelse kan være at UiB
vil rekruttere faglig svakere og
mindre motiverte studenter
enn andre.

Fakultetene har i 2012 blitt stimulert til å ta
større ansvar for rekrutterings-arbeid, blant
annet gjennom prioritering i PEK-tildelinger.
Det forventes at fakultetene følger dette opp i
2013.

Styringsparameteret er
forankret i UiBs
handlingsplan for
internasjonal virksomhet.
Handlingsplanen har som
mål at minimum 30 % av de
som avlegger en grad ved
UiB skal ha hatt et
studieopphold utenlands.
UiBs overordnete målsetning
gjelder for utløpet av
planperioden. 2013: 28%,
2015: 30%
Øke omfan et av

Middels risiko. Målsetningene i
handlingsplanen har god
forankring i organisasjonen og
i studentmiljøene. Utviklingen
de senere år er positiv, og
sentrale tiltak er videreført.
Konsekvensen av manglende
måloppnåelse vil kunne være
at våre kandidater ikke oppnår
de kompetanser og ferdigheter
et utenlandsopphold skal
kunne gi.

Det enkelte institutt skal anbefale
utvekslingsløp innenfor sine studieprogram.

Risikovurderin ene er ulike for

Et ros.ekt for å utarbeide resis
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forskning

peker flere fakultet på tiltak
for å knytte
masterstudentene tettere
opp til forskningsmiljøene. I
2012 har det pågått et
arbeid for å
operasjonalisere begrepet
studentaktiv forskning.

studentaktiv forskning

Evaluering og forbedring av det
universitetspedagogiske tilbudet
til de ansatte

Målet for parameteret er
delvis oppnådd.
Evalueringen ble lagt ut på
anbud og prosjektet startet
opp november 2012, med
forventet ferdigstilling våren
2013.
Forholdstallet viste en
positiv utvikling fra 2010 til
2011, men oppfattes
fortsatt for høyt for å kunne
gi faglig veiledning og
varierte undervisnings- og
vurderingsformer på lavere
grad. Tall for 2012
foreli er i februar.

Forbedre det pedagogiske
opplegget til de ansatte.

Forslag til nytt
styringsparameter
Forholdstall for antall lærere og
studenter

Redusere antallet studenter
pr. faste
undervisningsårsverk.

ulike studienivå. På masternivå
er omfanget høyt. På lavere
nivå skisserer fakultetene få
særskilte tiltak for studentaktiv
forskning, Sannsynligheten for
manglende måloppnåelse er
lav i master- og
profesjonsutdanninger, og høy
på lavere nivå. Konsekvensen
av manglende måloppnåelse
på masternivå er høy, gitt
nivåbeskrivelsen som er
definert i det nasjonale
For
kvalifikasjonsrammeverket.
bachelornivået er
konsekvensen av manglende
målo pnåelse moderat.
Middels risiko, Manglende
oppfølging av evaluering vil
kunne hindre iverksetting av
forbedringstiltak.

dokumentasjon og registreringsinstrukser,
iverksetting av ny registrerings-praksis og
gjennomgang av alle studietilbudene med
tanke på klassifisering vil bli iverksatt i 2013.

Middels risiko. Det er særlige
utfordringer knyttet til
situasjonen ved Det juridiske
fakultet, men utfordringer ved
alle fakultetene.
Konsekvensene av for mange
studenter er at kvaliteten i den
forskningsbaserte utdanningen
svekkes

Det juridiske fakultet er tilført resurser i 2013
for å styrke den forskningsbaserte
utdanningen.

Oppfølging av resultater fra evaluering.

Fortsatt stor oppmerksomhet om balanse
mellom undervisningskapasitet og studenttall
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Forslag til nytt
styringsparameter:
Antall studenter med veiledet
praksis i utdanning

Ved alle fakultetene
arbeides det med å styrke
bachelorgradens og å øke
studiekvaliteten blant annet
ved å integrere praksis i
utdanningen. Dette skal
også gjøre studentene mer
bevisste i forhold til egen
faglig kompetanse.

Øke antallet studenter med
veiledet praksis i
utdanningen

Middels risiko. Innenfor
profesjonsfagene er praksis
allerede en integrert del av
utdanningsløpet. For de øvrige
fagene er arbeidet med
veiledet praksis i startfasen.
Manglende kobling til
arbeidslivet gir høy risiko i
forhold til kandidatenes
karrieremuligheter

Virksomhetsmål innenfor sektormål 2 for UiB:
ha og fremme grunnleggende forskning av høy kvalitet i bredden av universitetets fagdisipliner
Styringsparameter
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå
Risikovurdering
Antall publiseringspoeng
ansatt per år

per

Uttelling i konkurransen om frie
midler i NFR og ERC

Fakultetenes meldinger tyder på
publisering omtrent på samme
nivå som i 2011 eller litt høyere.
Tallene for publiseringspoeng i
2012 er først klar i april 2013.

Alle fast vitenskapelig ansatte
skal minimum minst ett
publikasjonspoeng i
gjennomsnitt i en periode over 3
år.

UiB har i 2012 fått to ERC
Starting Grant og en ERC
Advanced Grant. UiB har 6
ERC Advaned Grants og 14
Starting Grants søknader inne
til vurdering. Fri prosjektstøtte
er Forskningsrådets viktigste
virkemiddel for å ivareta fri,
forskerinitiert grunnforskning
som ikke er tilknyttet et
forskningsprogram eller
infrastrukturtiltak. I 2012 fikk frie
midler en utvidet ramme

Forskningsfinansiering fra
forskningsrådets frie midler og
EUs ERc ordning gis særskilt
prioritet ved UiB. Universitetet
skal ha ytterligere fremgang i
2013.

Middels risiko. En
forutsetning for kvalitet
over en stor faglig bredde
er at det sikres
sammenhengende tid til
forskning og at det stilles
tilstrekkelige driftsmidler til
dis osisbn.
Liten risiko. Universitetet
har stor aktivitet knyttet til
søknadsprosesser inn mot
ERC og har også stor
søknad og god uttelling i
konkurransen om frie
midler i NFR. Risikoen er
knyttet til manglende
uttelling som vil kunne gi
store konsekvenser fordi
uttelling i konkurranse om
slike midler har stor
bet dnin for universitetets

Ved å knytte tettere bånd mellom akademia og
arbeidsliv skal studentenes kompetanse bli
bedre kjent i arbeidslivet samtidig som
studenter får mulighet til å opparbeide seg
praktisk arbeidserfaring

Tiltak
Ordning som sikret driftsmidler til aktive
forskere basert på grunnlag av publisering
videreføres i 2013.

I samspill med fakulteter og fagmiljøer har
universitetet sentralt tett oppfølging av
fagmiljøer som ønsker å utvikle søknader.
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Antall kompetente søkere, og
andelen utenlandske søkere,
per utlyst vitenskapelig stilling

Evaluering og forbedring av
samarbeidet med utenlandske
universiteter

gjennom det såkalte
Fellesløftet. Dette muliggjorde
hele 90 ekstra prosjekter,
hvorav 20 ble tildelt UiB.
Venter på resultater

Universitetet har et omfattende
samarbeid med utenlandske
universiteter gjennom en rekke
nettverk og avtaler. I 2012
signerte universitetet flere nye
avtaler om forsknings- og
institusjonssamarbeid.
Internasjonalt samarbeid
kommer også til uttrykk
gjennom internasjonalt
forskningssamarbeid og
samforfatterskap, der
universitetet har en svært høy
andel sammenlignet med de
andre universitetene.

Øke andelen kompetente
søkere og andelen utenlandske
søker per utlyst stilling

Universitetet vil ha de gode og
anerkjente forskningsuniversitetene i verden som
samarbeidspartnere.
Universitetets bidrar aktivt
gjennom forskning og
kompetanse-bygging på å løse
de store globale utfordringene
verden står overfor, selv om det
ikke umiddelbart gir uttelling.
Universitetet har lange
tradisjoner for forskningssamarbeid med universiteter i
Afrika, Asia og Latin-Amerika,
og det er et mål å arbeide for
ytterligere styrking av dette.
Samarbeid som fremmer både
forskning og utdanning skal ha
prioritet.

Virksomhetsmål for forskerutdanning ved UiB:
å ha o fremme forskerutdannin
av hø kvalitet med tett koblin til forsknin en i
Ambisjonsnivå
Resultatutvikling
Styringsparameter
Kandidatenes gjennomføringstid

muligheter til å
videreutvikle seg som et
internasjonalt anerkjent
forsknin suniversitet.
Liten risiko. Det er
gjennomgående svært god
søknad til utlyste
vitenskapelige stillinger.
Ved færre søkere er
risikoen høy for at
kvaliteten svekkes.
Liten risiko. Universitetets
fortrinn og evner til å få
internasjonal anerkjennelse
for forskningen er
forutsetning for å rekruttere
høyt kvalifiserte forskere å
utvikle attraktive
utdanningsløp. Samtidig er
miljøene ulike med hensyn
til internasjonalisering. Mål
og resultatoppnåelse må
derfor vurderes utfra
fagenes egenart.

Gjennomgår rutiner for utlysning av
vitenskapelige stillinger med sikte på bedre
synliggjøring i relevante fagmiljøer.

Større mobilitet av ansatte og studenter
over institusjons- og landegrenser
Kompetanse i språk og kommunikasjon
tilpasses nye behov.
Viktige tiltak er sampublisering,
ekstern finansiering.

mobilitet og

Handlingsplanene for 2011-2015 for UiBs
internasjonale virksomhet gir føringer for
dette arbeidet.

runnmirøene
Risikovurdering

Tiltak

Se ovenfor
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Antall stipendiatstillinger knyttet til
eksternfinansierte prosjekter

Andelen av doktorgradskandidatene
som har utenlandsopphold

Forbedring av velledningsoppleggene
for doktorgradskandidatene

Det er negativ utvikling i
antall eksternt finansierte
stipendiatstillinger. UiB har
nesten halvert antallet
eksternt finansierte
stillinger siden 2008. UiB
har 14 færre stipendiatstillinger i 2012 enn 2011
og en samlet reduksjon fra
2008 til 2012 på 112
sti endiatstillin er.
Utenlandsopphold på tre
måneder eller mer skal
registreres i FS og
rapporteres i DBH. Kortere
utvekslings-opphold
registreres kun i fritekst i
framdriftsrapporter, og det
er derfor ikke mulig å
generere rapporter. Det er
trolig underrapportering på
mobilitet utenom formelle
avtaler.
Det er utarbeidet en ny
kursplan i
forskningsveiledning. Den
nye kursplanen erstatter
en tidligere kursplan i
forskningsveiledning som
også inkluderte veiledning
på mastergrad.

Universitetet skal øke andelen
eksternt finansierte
stipendiatstillinger

Øke andelen
doktorgradskandidater
utenlandsopphold.

Forbedre
veiledningsoppleggene
doktorgradskandidater

som har

for

Høy risiko. Det er en
utfordring at noen
fagmiljøer velger
forskerstillinger foran
stipendiatstillinger, men i
2012 har det samlet ikke
vært en vekst i eksternt
finansierte forskerstillinger
Konsekvensene er store
for doktorgradsløpet og for
rekrutterin til forsknin .
Middels risiko. Det viktig at
fagmiljøene legger til rette
for at kandidaten kan
gjennomføre et
utenlandsopphold uten at
det forsinker arbeidet med
avhandlingen. Manglende
utenlandsopphold er
svekkede muligheter for å
utvikle faglige nettverk.

Universitetet må legge til rette for at det
søkes om finansiering av stipendiatstllinger
ved søknad om eksterne midler

Middels risiko. Hvis
universitetet skal nå
målsettingen må det være
tilstrekkelig med kapasitet
til veiledning i de ulike
fagmiljøene. Manglende
kapasitet vil kunne føre til
redusert gjennomføring.

Følge opp kursplan i forskningsveiledning.

Opplegg for bedre registrering av
utenlandsopphold skal utredes i 2013.
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Virksomhetsmål

innenfor sektormål 3 for UiB:

å formidle innsikt i vitenska eli tenknin , metoder o resultater for å st rke et fritt, kritisk o å ent offentli ordskifte o en kunnska sbasert samfunnsutviklin
Styringsparameter

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Omfanget av populærvitenskapelig
virksomhet

Universitetet har en
omfattende aktivitet, men
det knytter seg stor
usikkerhet til rapportering.
Flere fakulteter har styrket
formidlingsarbeidet, med
egne koordinatorer for
forskningsformidling og
noen fakulteter ansetter
egne
ivere.
kommunikas.onsråd
Universitetet har hatt en
dobling i forretningsideer
fra 2011 til 2012 gjennom
BTO. BTO mottok i 2012 i
alt 78 forretningsideer,
hvorav 43 fra Universitetet
i Bergen. Det ble
registrert i alt 20 patentsøknader, inngått 13
lisensieringskontrakter og
etablert ett n tt foretak.
Universitetet har fått 1000
nye alumner i 2012 og det
arrangert 14 alumnusarrangement ved UiB i
tillegg et internasjonalt
arrangement.

Øke omfanget av
populærvitenskapelig
virksomhet

Liten risiko

Utvikle bedre rutiner for registrering

Øke omfanget av
kommersialiseringsprosjekter

Høy risiko. Manglende
offentlige virkemidler for
tidlige etableringer og
utfordringer i fagmiljøene
knyttet til motivasjon for å
prioritere slike aktiviteter.
Det er store forskjeller i
faglig egenart som påvirker
forutsetningene.

Arbeidet med prosjektutvikling og
kommersialisering skal fortsette i
samarbeid med BTO.

Universitetet skal øke antallet
alumner i 2013 med minst
1000.

Liten risiko. Rekruttering til
UiB Alumni vil være
avhengig av fagmiljøenes
evne til både å synliggjøre
faglig aktivitet og
gjennomføre egne
arrangement rettet mot
denne målgruppen. Risiko
knyttet til å omdanne
ros.ekter til vari e tiltak.
Hø risiko. Man lende

Initeringsmidler er utlyst for 2013 for å
stimulere til tiltak i fagmiljøene

Omfanget av
kommersialiseringsprosjekter

i BTO

Forbedre oppleggene for
alumnuskontakt

aennomføre

planene for n aula

Statsb

har

Aulaen skal bli Vestlandets

Videreutvikle

UiBs kanaler for formidling

Ny nettportal skal implementeres

Pros.ektet

.elder en helt nødvendi
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gjennomfører forprosjekt
på sørfløy i den
mon umentale
museumsbygningen. UiB
har ikke fått tildelt midler i
budsjett for 2013.

Virksomhetsmål

storstue og vil også være svært
viktig både for
studentorganisasjoner,
undervisning og læringsmiljøet
ved UiB. Aulaen vil ha en
kapasitet på 500 plasser og vil
dekke et behov for auditorium
på denne størrelsen som
forsvant da det nye
studentsenteret kom på plass.

bevilgninger gjør at aulaen
ikke kan åpne til grunnlovsjubileet i 2014, men det er
svært viktige med
bevilgning i revidert
budsjett for 2013. Uten
bevilgning må Statsbyggaktivitet bygges ned,.
Tilleggskostnadene ved å
ta det opp igjen senere kan
bli store. Det reduserer
kostnader å starte opp i
sørfløyen samtidig med
forprosjektering i resten av
b nin en.

rehabilitering av et nasjonalt signalbygg.
Når det ikke lenger er aktuelt med åpning i
2014 vil det være behov for en mindre
oppstartsbevilgning enn tidligere antatt.

innenfor sektormål 4 for UiB:

Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, administrative og tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets
felles mål
Styringsparameter

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Reduksjon av CO2-utslipp

Utslipp CO2 vil bli endelig
rapportert til styret i egen
miljørapport senere i vår.
Hele eiendomsmassen er
ferdig energisertifisert i
2012. Flere tiltak er
gjennomført for å ta ned
utslipp i 2012. Jusbyggene er koblet til
fjernvarme. Armauer
Hansens hus ble ferdig
rehabilitert.
Flere byggeprosjekt ble
gjennomført i 2012 der
krav til universell utformin

Miljøengasjementet ved UiB er
synliggjort gjennom "Tiltaksplan
for det ytre miljø 2012 —2015".
Det er mål om 20% reduksjon
innen 2020.

Middels risiko. Universitetet
har en bygningsmasse
som i hovedsak er bygget
uten tanke for effektiv
energibruk. Forutsetter
økonomiske prioriteringer
av bygningsmessige tiltak
for å nå ambisjonene.

Oppfølging av tiltak i handlingsplan

Øke andelen universell
utformede bygg

Liten risiko. Universitetet
arbeider systematisk med
å le e til rette for

Følge opp universell utforming i planlegging
og gjennomføring av alle byggeprosjekter.

Andelen av bygningene som har
universell utforming
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universell utforming i. Dette
arbeidet vil fortsette i 2013
og andelen universell
utformede bygninger vil
øke. Fremdriften vil være
avhengig av investeringstakten og mulighet for å
realisere nybygg over
statsbudsjettet. Her er
rehabilitering av museumsb nin en særli vikti .

ble oppfylt, inkludert det
nye odontologibygget,
Musplass 1 og Armauer
Hansens hus. Andelen
bygg med universell
adkomst er økt til 75%.

Reduksjon av antallet midlertidige
stillinger utenom rekrutterings- og
kvalifiserin sstillin er
Omfanget av videreutdanning og
kompetanseutvikling blant de ansatte

Prosjektering av museumsbygningen
Universell tilkomst til De kulturhistoriske
samlingene
Ny heis for Allegaten 70

Se ovenfor

I 2012 er det arbeidet
videre med flere sentrale
kompetansehevings
prosjekter, i regi av
sentraladministrative
avdelinger eller ved at
enkelt fakultet eller flere
fakultet tilbyr kurs
sammen.

Øke omfanget av
videreutdanning og
kompetanseutvikling
ansatte

blant de

Middels risiko. Det er viktig
med kontinuerlig
oppmerksomhet om å
tilrettelegge for
videreutdanning og
kompetanseutvikling blant
ansatte for å kunne
håndtere omstilling i
organisasjonen og sikre
motiverte arbeidere.

Følges opp med konkrete
kompetanseutviklingstiltak
organisasjonen

på alle nivå i

Virksomhetsmål innenfor sektormål 5 for UiB:
Universitetet i Ber en skal videreutvikle Universitetsmuseet med vitenska eli e samlin er o utstihin er for ublikum
Styringsparameter

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Omfanget av forskning blant museets
vitenskapelig ansatte

Etter en periode med god
vekst i antall publikasjonspoeng hadde museet en
nedgang fra 2010 til 2011.
Resultatene for 2012
foreligger ennå ikke.
Museet hadde en vekst i

Museets ambisjon er å øke
forskningsaktiviteten, men
verken på samlingsforvaltningens eller
formidlingens bekostning

Middels risiko. På kort sikt
vil de krefter som brukes i
Museumsprosjektet ved
UiB ventelig føre til noe
lavere satsing på
poenggivende forskning.
Arbeid med

Følges opp gjennom museets planarbeid
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Omfanget av digitalisering av
samlingene

Utvikle helhetlige planer for
museumshagen

Gjennomføre planene om
rehabilitering av museumsbygningen

BOA-inntekter fra 2011 til
2012. Det er særlig
naturhistoriske prosjekter
og innsats for arkeologiske
utgravinger under
Kulturminneloven som gir
aktivitet. Det er behov for
å styrke samspillet mellom
forsknin o formidlin .
Museet digitaliserer en
stadig større del av
samlingene, først og
fremst i regi av MUSIT.

Gjennom rehabiliteringsprosjektet for museumsbygningen er også
museumshagen kommet
mer i fokus. Gjennom en
tilleggsbevilgning i 2011 er
det satt i gang et konkret
prosjekt for å ruste opp
hagen (gjerder, lys og
annen infrastruktur)..
Prosjektet har vært fulgt
tett opp av et brukerstyre
som har gitt innspill til
Statsbygg. I tillegg har det
vært flere arbeidsgrupper
ved museet som har hatt
dedikerte og viktige
o
aver i pros.ektet.

samlingsforvaltningen og
formidling krever også en
større del av arbeidstiden.
Museet vil i sitt strategiske
planarbeid i 2013 vurdere
måter å motvirke disse
forholdene.

Ambisjonen er at alle museets
samlinger skal være
digitaliserte innen 2025. Dette
krever imidlertid en langt større
tilførsel av ressurser.

Sikre en langsiktig og helhetlig
utvikling av hagen og se denne
i sammenheng med
museumsbygningen og i forhold
til forskning, utdanning og
formidling

Til enhver tid å være oppdatert
slik at Statsbygg får de
leveranser som er nødvendige
for å holde fremdrift og kvalitet i
prosjektet

Høy risiko. Digitalisering er
krever betydelige
kostnader. Ikke bare utstyr,
men også lønnskostnader.
Gjenstandene må ikke
bare må legges inn, men
det som er gjort må også
kvalitetssikres gjennom
faglig korrektur for å oppnå
od kvalitet.
Middels risiko. At hagen
har en åpen struktur med
lett tilgang for publikum,
kan representere en viss
trussel mot planter og
installasjoner uten at det
foreløpig er rapportert

Arbeidet med digitalisering fortsetter, men
fremdrift er avhengig av ressurssituasjon.

Høy risiko. Manglende
bevilgning kan føre til stopp
i prosjektet økte kostnader
over tid.

Opprettholde prosjektorganisasjonen
ikke kunnskap og erfaring fra
prosjektarbeidet forvitrer

Komite skal følge opp
rehabiliteringsprosjektet slik at hagen får en
best mulig integrasjon i hovedprosjektet og
sikrer en langsiktig tenkning rundt
utviklingen av museumshagen
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slik at

Del III
Mål og styringsparametre etter krav fra departementet - etter etatsstyringsmøtet 2012
(tatt til etterretning av universitetsstyret 27.09.12, sak 50/12) - Ambisjonsnivå, risikovurderinger
Mål: Høy utdanningskvalitet
Styringsparameter
Bedre læringsmiljø, uttrykt ved andelen
av studentene som er
tilfreds med sitt læringsmiljø

Høyere relevans, uttrykt ved
gjennomsnittstid til ansettelse etter
endt utdanning

og tiltak

Resultatutvikling

Ambisjonsnivå

Risikovurdering

Tiltak

Studentenes generelle
tilfredshet med lærestedet
er målt i studentbarometrene og
læringsmiljøundersøkelse
ne over lengre tid. Et klart
flertall av studentene fra
2005-2010 uttrykte at de
trives ved UiB. Det er små
årlige endringer. Det er
ikke gjennomført nye
undersøkelser siden
2010. Ny undersøkelse er
planla t for 2013.
Kandidatundersøkelsene
har vist en markant
reduksjon i tid fra endt
utdanning til ansettelse i
første jobb i perioden fra
2005-2009. Fra 2009 til
2011 ble det ikke målt
endringer. 80% av de
sysselsatte fikk sin første
jobb tre måneder etter
fullført grad. Kandidatene
har likevel utfordringer i
arbeidsmarkedet. Andel
arbeidsledige er målt til
4% i 2011, mot 2% i 2009.

Øke andelen studenter som er
tilfreds med sitt læringsmiljø

Liten risiko, forutsatt at
universitetet får
handlingsrom til å
prioritere kvalitet framfor
kvantitet i utdanningen.
Konsekvensene av ikke å
nå målet vil være store og
negative, fordi det vil
svekke
utdanningskvaliteten.

Ny lærings-miljøundersøkelse

Øke andelen kandidater som har
jobb tre måneder etter fullført
grad.

Middels risiko. NIFU har
gitt lærestedene tilgang
på data fra de nasjonale
kandidatundersøkelsene.
Av disse går det fram at
UiBs masterkandidater i
hovedsak ikke skiller seg
fra øvrige læresteder når
det gelder arbeidslivstilknytning. Unntaket er
humanistiske fag, der
kandidater ser ut til å ha
større utfordringer enn
landsgjennomsnittet.

i 2013.

Universitetet vil prioritere videreføring av
DigUiB-prosjektet, som vil styrke
universitetets utdanninger ved å gi
studentene nye digitale verktøy for
undervisning, eksamen og pensum.

Gjennomgå opplegget for
kandidatundersøkelser, med sikte på å
gjennomføre en ny undersøkelse i 2013.
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Mål: Bidra til å følge opp regjeringens politikk for økt kapasitet i høyere
utdanning
Styringsparameter
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå
Økning i antallet studenter

Mål: Særskilt utviklin
Styringsparameter

Det totale studenttallet er
en funksjon av opptak,
studieprogresjon og
avgang gjennom fullføring
og frafall. UiB økte
rekrutteringen til
grunnutdanningene
gjennom Samordna
opptak i 2009, reduserte
opptaket i 2010, og økte
det igjen i 2011 og 2012.
Økningene er knyttet til
økte studieplassbevilgninger fra KD.
Parallelt med endringene i
opptaket var det en viss
nedgang i antall ferdige
kandidater fra 2008-2010,
og en økning i 2011, som
ser ut til å videreføres i
2012 basert på
sammenligninger av
kandidatproduksjon i
vårsemestrene

Kvalitet og dimensjonering av
studier må ses i sammenheng.
UiB har derfor ikke ambisjoner
om å øke studenttallet hvis ikke
dette medfører tilførsel av
fullfinansierte studieplasser.
innenfor universitetets egen
ramme. Universitetet er, jf.
budsjettforslag for 2014, fortsatt
positiv til å ta i mot 150 nye
fullfinansierte studieplasser,
blant annet til oppbygging av et
studietilbud i kinesisk.

av områder i forhold til de andre breddeuniversitetene
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå

Identifisering og prioritering av områder
der UiB har hø ere kvalitet enn de

Gjennom publisering på høyt
internasbnalt nivå o ved

Anerkjente
forsknin suniversiteter

Risikovurdering

Tiltak

Høy risiko. Målet
forutsetter økte ressurser
og flere stillinger. Uten
økte ressurser, vil økt
studenttall føre til mindre
tid til forskning og lavere
kvalitet i både
forskningen og
utdanningen. Det vil ha
så store negative
konsekvenser for
universitetets
overordnede mål og
strategier om prioritering
av kvalitet

Økning i opptaket til grunnutdanningene i
2011 og 2012 tilsier en ytterligere økning i
studenttallet i 2013. UiB vil for øvrig ikke
øke kapasiteten i noen fag eller etablere
nye studietilbud uten fullfinansierte
studieplasser
Det juridiske fakultet har fortsatt svært lav
basisfinansiering, med stor andel av
inntektene som resultatinntekter for
utdanning. Det er derfor behov for å styrke
den forskningsbaserte utdanningen og
ivareta grunnforskningen ved fakultetet
Ved Det psykologiske fakultet er det
omdisponert plasser fra årsstudiet til
bachelor-programmene. Styret har videre
vedtatt å omdisponere plasser til et nytt
masterprogram. Omdisponeringen vil kunne
føre til reduserte studenttall på fakultetet fra
2013, og ytterligere reduksjon fra 2014.
Tiltaket vil imidlertid også føre til økte
studenttall på gradgivende utdanninger, og
flere kandidater innen fag som er høyt
etterspurt i arbeidslivet. Økt kapasitet for
opptak i profesjonsstudiet avhenger av
bevil nin er til n e studie lasser.

Risikovurdering

Tiltak

Liten risiko. Konsekvensene
for ikke å nå målet er små,

Forskningsmidler

til fri prosjektstøtte,
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andre breddeuniversitetene

Videreføring av de langsiktige
satsingene på marin og utviklingsrelatert
forskning og utdanning

uttelling i konkurranse om
forskningsmidler identifiseres
våre fremste fagmiljøer og
kvalitet synliggjøres. SFF- og
ERC-status og uttelling i
FRIPRO er et svært viktig
uttrykk for denne kvaliteten.

Utviklingsforskning og marin
forskning er sentrale
forskningsområder ved UiB.
Begge kjennetegnes ved
stor faglig bredde som er
bygd opp over tid, og som
kommer til uttrykk gjennom
forskning i en rekke ulike fag
og fagmiljø, og omfatter
oppbygging innenfor
etablerte disipliner og
samarbeid på tvers av
institutter og
fakultetsgrenser. I tillegg
kommer et dokumentert
engasjement i
forskerutdanning samt en
betydelig eksternfinansiert
virksomhet.

kjennetegnes ved at de har
høy internasjonal kvalitet
over en stor faglig bredde.
Universitetet kan ikke
begrense ambisiøse
kvalitetskrav til særskilte
forskningssatsninger

Universitetet i Bergen har
tradisjon for og fortrinn
innenfor marin og
utviklingsrelatert forskning
og -utdanning. I løpet av
inneværende strategiperiode
gjennomføres en helhetlig
faglig evaluering av
universitetets satsing
innenfor marin forskning og
utdanning og av satsingen
innenfor det utviklingsrelaterte feltet, i tillegg til en
vurdering av universitets
ulike former for organisering
av tverrfaglighet.

fordi det anses som
avgjørende i seg selv å være
forskjellig fra andre
universiteter.

Små driftsmidler
Driftsmidler basert på publisering
Stimuleringsmidler til EU-søknader og
ERC, og tiltak for å sikre
sammenhengende tid til forskning

Liten risiko. Videreføring av
disse langsiktige satsingene
er tydelig forankret i
universitetets strategi og
handlingsplaner, i
fakultetene og instituttenes
strategier, og i arbeidene i
de respektive strategiske
utvalgene. Denne satsingen
er ytterligere forsterket de
senere årene og gjør at det
er svært liten risiko for at
universitetet ikke klarer å
videreføre og videreutvikler
disse satsingene.

Legge til rette for at de nye sentrene for
fremragende forskning får så gode vilkår
som overhodet mulig, både for sin egen
virksomhet og for størst mulige
rin virknin er for bredere mirøer.
Satsingen på infrastruktur og bygninger
på Marineholmen, støtte til SARSsenteret, Bjerknessenteret, SFFsatsingene og ulike FUGE prosjekter.
videreføres i 2013. I tillegg kommer
utstyr og rekrutteringsstillinger.
Strategiutvalg for marine fag (SMF) ble
gjenoppnevnt i desember 2012.
Universitetet har partnerskap i European
Marine Board der UiB også vil kunne
ivareta nasjonale interesser.
Forberedelse av medlemskap i
nettverk under FP7.
Euromarine
Utviklingsrelatert er styrket de siste
årene gjennom etablering av UiB Global
og et eget ressurssenter for
utviklingsforskning sammen med CM1.
Forskning og utdanningstilbud innenfor
det utviklin srelaterte feltet ved de to
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instituttene Senter for internasjonal
helse og HEMIL- senteret er viktige.
Strategisk utvalg vil i 2013 arbeide
videre med de enkelte fakultets
forskningsgrupper og miljøer og
stimulere til nye synergier innen
forskning og kompetansebygging.
Utvalget vil arbeide med sitt mandat i lys
av UiBs strategiplan og vil ha spesiell
fokus på hvordan rammebetingelser for
feltet kan bedres, internt og eksternt.
UiB Global vil i 2013 ha ansvar for flere
større tverrfaglige internasjonale
workshops, konferanser og
kompetansebyggingstiltak.
Strategiplanen for UiB Global vil være
førende for prioritering av aktiviteter
innenfor tildelt økonomisk ramme og
eksterne midler.
Mål: Ingen nedprioritering av tematiske programmer i Forskningsrådet og EU
med m e runnle
ende forsknin
Styringsparameter
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå
Opprettholde nivået på finansieringen
fra slike tematiske programmer

I perioden 2005-2011 har
universitetet samlet hatt en
vekst i tildelingen fra NFR på
47%. Dette utgjør en andel
på 20% av tildelingen i
perioden. Universitetet fikk
også økt sin tildeling fra NFR
i 2012, men minimal endring
for de tematiske

Opprettholde nivået på
finansieringen fra slike
tematiske
programmer

Risikovurdering

Tiltak

Liten risiko. Konsekvensen
av ikke å nå målet anses
ikke som store, forutsatt at vi
når målet om å styrke
finansieringen. Risiko er
knyttet til søknadsaktivitet
internt og ressursrammer
innenfor de ulike
ro rammene i NFR

Universitetet vil prioritere å gi støtte til
og forsterke fagmiljøer som ønsker å
fremme ERC-søknader.
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programmene. UiB har
større tilslag i
grunnforskningsprogrammet
til ERC enn størrelsen på
institusjonen tilsier. UiB
organiserte i 2012 i alt 376
prosjekter finansiert av NFR
med en ramme på 409
millioner kroner. Fri
prosjektstøtte utgjør den
største hovedaktiviteten med
i alt 125,6 mill. kroner (118
pros.ekter.
Mål: Bidra til å følge opp regjeringens politikk for økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag
Styringsparameter
Resultatutvikling
Ambisjonsnivå
Risikovurdering
Økning av den eksterne
forskningsfinansieringen
på disse
fagområdene

Tre SFF-er avsluttes i 2012.
Det er dialog med
fakultetene om dette for å
sikre at disse satsingene
videreføres gjennom
fakultetene og grunnmiljøene. Tre nye SFFsentre og fire tildelinger fra
ERC gjelder forskningsmiljø
ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
og Det medisinskodontologiske fakultet. Til
klimaforskningen er det gitt
ytterligere statlige
bevil nin er fra 2013.

Universitetet har fått svært
god uttelling innenfor MNF
fag på høyt internasjonalt
nivå og vil iverksette tiltak for
å styrke og videreutvikle
disse miljøene i 2013.

Liten-middels risiko, forutsatt
at universitetet får
handlingsrom til å prioritere
kvalitet i forskningen og tid til
forskning for vitenskapelig
ansatte. Konsekvensene av
ikke å nå målet vil være
store, ikke bare for
de områdene dette gjelder,
men for universitetet som
helhet.

Tiltak
Forsterking av tildelte ERC og SFF
Styrking i form av rekrutterings- og
kvalifiseringsstillinger og satsing på
infrastruktur og utstyr.
Midler til UiBs ulike teknologiplattformer
som er viktig for biologiske og
biomedisinske fagområdene
Det er sendt inn ti søknader til
lnfrastrukturprogrammet
til
Forskningsrådet og to av disse står på
det nasjonale veikartet
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