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Bakgrunn
De årlige forskningsmeldingene skal oppsummere fakultetenes forskning og gi en status for
oppfølging ambisjoner og prioriteringer og om det er spesielle utfordringer knyttet til å nå
ambisjonene (jf. FU-sak 9/13).
For 2012 er det lagt opp til forenklede forskningsmeldinger. Fakultetene er bedt om å vurdere
om resultatene i 2012 gir grunnlag for å endre hovedvurderingene fra 2011 og om å peke
hvor det er størst fremgang og å identifisere hvilket område det er størst risiko for at
ambisjonene ikke innf ris, sammen med hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen.
Alle fakultetene har utarbeidet forskningsmeldinger for 2012. En samlet forskningsmelding
ble lagt fram for universitetets forskningsutvalg i møte 08.04.13. Denne er vedlagt og gir en
bredere oppsummering og vurdering av forskningen. Forskningsutvalget tok meldingen for
2012 til orientering. Utvalget ga uttrykk for at meldingen inneholdt viktig og nyttig informasjon
og oversikt over forskningen ved universitetet. I følgende trekkes noen forhold fram. Mange
av de viktigste resultatene inngår i rapport fra 2012 (sak 4a/13). Fordi data om publisering
først ble klare 1.4, redegjøres det mer utførlig om universitetets pubbsering i 2012.
Forskningsfinansiering
Inntekter fra bidrags og oppdragsaktivitet (BOA) utgjorde 22 % av universitetets inntekter i
2012, med 755 mill. kroner. Den klart viktigste finansieringskilden er Norges forskningsråd
med 343 mill. kroner, 44 % av BOA-inntektene. EU-inntektene er mindre, men gir viktige
bidrag til universitetets forskning. Fra 2008 til 2012 har BOA-inntektene økt med 28 %.
UiB forvaltet i alt 376 prosjekter finansiert av Norges forskningsråd i 2012. Fri prosjektstøtte
var den største kategorien, med 118 prosjekter, etterfulgt av handlingsrettede programmer
med 76 prosjekter og Store programmer med 50 prosjekter. Fra NFR har Det matematisknaturvitenskapelige fakultet har flest prosjekter (147) og størst inntekter (197 mill. kroner).
I juni 2011 sendte UiB 23 SFF-søknader til Norges forskingsråd. Sluttresultatet var at UiB ble
tildelt tre av tretten SFF-er: Birkeland Center for Space Science, Centre for Cancer
Biomarkers, og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health. I tillegg deltar
UiB i to sentre som ledes fra Universitetet i Oslo, Centre for Mental Disorders Research og
The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order.
UiB deltok i 84 aktive prosjekter finansiert av EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling
(FP7) i 2012. I perioden 2008- 2012 hadde UiB bevilgninger på i alt 277,6 mill, kroner fra
FP7. Universitetet har deltatt i eller deltar i 97 prosjekter og har vært eller er koordinator for
29 (eksklusiv ERC) av disse. Ved utgangen av 2012 var 46 søknader inne til behandling og
vurdering. I tillegg var ni prosjekter i forhandlingsfase. Sammenlignet med Ui0 og NTNU har
UiB noe høyere suksessrate (antall innstilte prosjekter av søkte (22%, mot 20,2 og 18,1 %).
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Figur I. 1.1;Bi FP7 2008 - 2012. Antall prosjekt etter program

Tildelingen fra ERC til fem prosjekter, med 77 mill, kroner er størst. UiB er tildelt et sjette
ERC Advanced Grant og to ERC Starting Grants, med oppstart i 2013. ERC etterfølges av
tildelinger til helse- og miljøforskning. Universitetet i Bergen fikk tre nye tildelinger fra
European Research Council (ERC) i 2012, ett Advanced Grant og to Starting Grants.
Publisering
Tabell 2093 viser utviklingen i antall publikasjonspoeng for forskingsuniversitetene fra 2005
til 2012. For UiB har antall poeng økt med 41 %, fra 2011 tU 2012 med 5 % (90 poeng), til
2036 poeng. Ui0 har økt antallet poeng med 43 % i perioden og 1 % siste år.
Tabell 2. Antall publikasjons
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1441
1580
I
I

1674
741
-11863
1935
1946
036

oeng_per universitet
2840
2977
3122
3558
3571
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NTNU
1686
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2097
2248
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3616
4038

2536
2796
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Tabell a Antall ublikasOns oen 2005-2012. relativ i antall oeng sammenlignet med foregaende ar
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UiB har en stabil og høy andel av publikasjoner på nivå 2, og for 2012 var den på 25 %,
mens den i 2011 var 26 % (tabell 4). Tilsvarende tall var 26 % for Ui0 og 22 % for NTNU. I
perioden 2005-2012 har økningen for UiB vært 4 prosentpoeng, det samme som for Ui0.
Tabell 4. Andel nivå 2 publikasLons oen
2005
2006
2007
2008
2009

UiB
21 %
22 %
24 %
22 %
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Tabell 5 viser publikasjonspoeng per fakultet. Det sarnfunnsvitenskapelige fakultetet har
sterk framgang, 26 %. Det maternatisk-naturvitenskapelige
og Det medisinsk-odontologiske
fakultetet har en vekst pa 8 %. Det humanistiske, Det juridiske og Det psykologiske fakultetet
en nedgang på henholdsvis 10, 11 og 2 %. Disse tre fakultetene har hatt reduksjon i antall
publikasjonspoeng to år pa rad. Det matematiske-naturvitenskapelige
fakultetet oppnår klart
flest publikasjonspoeng og fortsetter den sterke trenden fra året før.
Tabell 5 Antall pubfikastonspoeng per fakultet 2005-2012
. _
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_
) Tidligere Odontologisk fakultet er inkluden i tallene for årene 2005-2007
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2036

_
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I forskningsmeldingen i vedlegget vises en tabell for andelen av publikasjonspoeng som er
på niva 2, ved hvert fakultet, mens tabell 4, over viser universitetets samlede andel med
publisering på niva 2. Det rnatematisk-naturvitenskapelige
fakultetet utmerker seg med en
særlig høy andel, 30 %. Deretter følger Det samfunnsvitenskapelige fakultetet med 27 % og
Det humanistiske fakultetet med 25 %, Det psykologiske fakultet har lavest andel med 18 %.
Nye tall for siteringer er ikke klare, men QS World University Rankings for 2012/13 viser at
UrE3er nummer 62 i verden når antall siteringer legges til grunn for rangeringen. I 2011 var
UiB nummer 92. Framgangen er sterk og positiv og et uttrykk for kvalitet i forskningen.
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Andelen internasjonalt samforfattede vitenskapelige publikasjoner er en indikator på
internasjonalt forskningssamarbeid. Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport for 2012
viser at det er store variasjoner mellom institusjonene og over tid. UiB skårer høyest over tid,
gjennomsnittlig med 57 %, fulgt av UIO med 52 %, mens NTNU ligger klart lavere, med 49%.
USA er den største samarbeidsnasjonen. Totatt for 2009 til 2011 var det 1010 publikasjoner
publisert av UiB-forskere som hadde medforfattere fra USA, med 12,5 % av universitetets
pubbkasjoner. Dernest følger Storbritannia med 787 samforfattede publikasjoner (9,8 %). Fra
2009 til 2011 var forskere ved UiB involvert i samarbeid med 112 land, for de fleste landene
var samarbeidet begrenset, med noen få samforfattede artikler. Det internasjonale
samarbeidet omfatter mange utenlandske institusjoner, forskere fra UiB hadde mellom 2009
og 2011 medforfattere fra nærmere 1800 institusjoner i utlandet.
Etter Haukeland Universitetssykehus (1549 publikasjoner), har Universitetet i Oslo med 700
samforfattede publikasjoner fra 2009 til 2011, (8,7 % av publiseringen). Helseforetakene er
dominerende ved samforfatterskap ved UiB. Havforskningsinstituttet (223), Høgskolen i
Bergen (215) og NTNU (210) har også mange samforfattere.
Universitetsdirektørens kommentarer
Fra 2012 er det spesielt gledelig at forskere ved UiB har fått tre nye SFF-er, tre nye ERCstipend og at den vitenskapelige publiseringen har hatt en klar vekst fra 2011.
Fra fakultetene rapporteres det at det er etablert forskningslederprogrammer. Organiseringen
i forskningsgrupper er ytterligere styrket, og fakultetene har et aktivt forhold til oppfølging av
sine strategier. Fakultetene forventer at dette vil bidra til å styrke forskningen med økt
publisering på alle nivå, bedre muligheter til å skaffe eksterne inntekter og gi høyere kvalitet i
forskerutdanningen.
Det tverfaglige samarbeidet ved fakultetene og mellom fakulteter rapporteres å øke som
resultat av prioriteringer, ønske om faglig fornyelse i fagmiljøer og som respons på definerte
invitasjoner fra oppdragsgivere som Forskningsrådet og EU.
Mange fakulteter arbeider for å styrke den eksternt finansierte forskningen og har klare
målsettinger om å utarbeide flere søknader og få inntektene fra nasjonale og internasjonale
finansiører. I Forskningsutvalget er det understreket at det er viktig at miljøene posisjonerer
seg for utlysninger som ventes, særlig fra EUs nye ramrneprograrn Horizon 2020,
Universitetets vitenskapelig pubbsering har vært i klar framgang siden 2005. Økningen
publikasjonspoeng var 5 % fra 2011 til 2012. Tre fakulteter har stor framgang, mens tre
fakulteter har hatt tilbakegang to år på rad. For alle gjelder det at det er viktig å vurdere
utviklingen over tid. Tildelingen av driftsmidler basert på publisering har fungert i ett år, og
det er rimelig å anta at den store oppmerksomheten målet om å øke publiseringen har, har
bidratt til den gledelige økningen på 90 publikasjonspoeng fra 2011 til 2012.
Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til
Vedtak:
Universitetsstyret tar forskningsmeldingen for 2012 til orientering
08.04.13 Bjørn Einar Aas/Svenn-Age Dahl
Vedlegg:
Forskningsmelding
2012 - sak 09113 i Universitetets
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INDLEDNING

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 14. juni 2007 (sak 59/2007) å be fakultetene om å
utarbeide årlige forskningsmeldinger. Meldingene skal gi en oppsummering av fakultetenes
forskningsaktivitet,
og gi en status for oppfølging av inneværende års ambisjoner og
prioriteringer og om det er spesielle utfordringer knyttet til å nå ambisjonene.
Fakultetenes forskningsmeldinger er utarbeidet etter en fastsatt mal. Strukturen i malen er
endret noe fra 2007, basert på de erfaringene som er gjort. I brev av 13.12.2012 fra rektor
og universitetsdirektør
informeres fakultetene
om at legges det opp til forenklede
forsknings- og forskerutdanningsmeldinger
for 2012. Fakultetene bes om å ta stilling til om
resultatene i 2012 gir grunnlag for å endre hovedvurderingene i meldingene fra våren 2012.
Som del av gjennomgangen bes fakultetene peke på hvilket område det er størst fremgang
og å identifisere hvilket område det er størst risiko for at ambisjonene ikke innfris. Det bes
også om en kortfattet vurdering av hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen
innenfor dette området.
Spørsmålene til meldingene for 2012 for forskning var følgende:
Status for fakultetets strategi og eventuelle justeringer av strategiene bør omtales,
sammen med nye forskningssatsinger som er igangsatt, eller som planlegges
Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2011
Oppfølging av prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner
samfunns- og næringsliv om forskning

og

Kort omtale av arbeid med å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk
planlegging
Omtale av tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)
Omtale av tiltak som kan styrke publiseringen, særhg på nivå Il
Fakultetene bes om å gi en kortfattet omtale av hvilke faglige prioriteringer og planer
som er knyttet til eksternt finansiert forskning, hvilke eksterne finansieringskilder
som er de viktigste og hvilke ressurser som settes inn for å styrke ekstern finansiering
Kort omtale av store nye prosjekter: spesielt om SFF og ERC og/eller andre viktige
tildelinger nasjonalt eller internasjonalt
Oppfølging av fagevalueringer fra 2012

Alle fakultetene har utarbeidet og levert forskningsmeldinger for 2012. Det er ikke mottatt
forskningsmelding
fra Universitetsmuseet
i Bergen. Denne forskningsmeldingen
gir
imidlertid en oversikt og beskrivelse av ulike sider ved forskningsaktiviteten
som er mer
omfattende enn det fakultetene har rapportert om i sine meldinger. Det gjelder blant annet
forskningsfinansiering og publisering.
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FORSKNINGSEINANSIERING
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Tabel I 1 Bidrags- og oppdragsinntekter

kroner,

del av inntektene,

Fra 2011 til 2012 har det vært økning

kilder,

men

samlede
den klart

det vil si 44 % av

men gir viktige

i inntekter

fra andre

bidrag
statlige

andre finansieringskilder.

2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

310 726

362 610

348 701

361 962

343 197

113 453

110 885

135 077

133 225

152 754

14 270

14 063

3 891

4 917

7 924

Næringsliv/private

58 926

76 985

88 126

75 714

74 595

EU forskning

12 609

24 177

34 622

50 480

49 927

2 619

3 233

1 666

1 616

962

21 400

21 805

Forskningsrådet
Statlige etater
Kommunale/fylkeskommunale

etater

-

EU-undervisning
Utlandet

eks. EU

16 814

10 459

12 594

Stiftelser

og organisasjoner

49 725

60 001

71 621

77 334

76 739

25 307

26 857

33 757

28 607

44 523

604 449

689 270

730 055

755 255

772 426

Gave/gaverforsterkning

og tils kudd

Sum
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3.1
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med
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i alt 118 prosjekter,
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Fri
av
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Handlingsrettede programmer med 76 prosjekter og Store programmer
slik det fremgår av Tabell 1 nedenfor.

med 50 prosjekter,

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 gjennom det såkalte Fellesløftet. Dette var et
dugnadsarbeid mellom universitetene, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet
(KD),
ved at universitetene satte av en sum til frie prosjektmidler og at Kunnskapsdepartementet
matchet universitetenes
millioner med friske penger, og ikke tok av universitetenes
grunnbevilgning. Dette muliggjorde hele 90 ekstra prosjekter, hvorav 20 ble tildelt UiB.
Forskningsrådet tildelte 409 mill, kr. til UiB i 2012, mens tilsvarende tall for 2011 var 404
mill. kr. Det er klart samsvar mellom antall prosjekter og det økonomiske omfang av
tildelingen. Fordelingen fremgår av figur 1.
Figur 1. Inntekter
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Til Fri prosjektstøtte
ble UiB tildelt 125,6 mill, kr., etterfulgt
programmer med 72,5 mill, kr. og Store programmer med 52 mill. kr.

Ardre

21 754

av Handlingsrettede

Handlingsrettede programmer, som også står sterkt ved UiB, er primært innrettet for
offentlig sektor og bransje- og interesseorganisasjoner.
Denne programtypen
skal for
eksempel gi bedre kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger og for planlegging på
forskjellige forvaltningsnivåer, 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
Forskningsrådets Store program finnes blant annet FUGE, NANO 2021 og NORKLIMA.
Fri prosjektstøtte utgjør den største andelen av midlene fra Forskningsrådet med 31 % av
mirllene (figur 2), fulgt av Handlingsrettede programmer 20 % og Store programmer med 13
%.
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Figur 2. Aktive Forskningsrådsprosjekt
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Antall og omfang pr. fokultet
Blant
fakultetene
har Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
den
projektporteføljen
målt som antall prosjekter, fulgt av Det medisinsk-odontologiske
og Det samfunnsvitenskapelige fakultet , slik det fremgår av figur 3.
Figur 3. Antall Forskningsrådsprosjekter

største
fakultet

etter fakultet

Inntektene fra Forskningsrådet etter fakultet framgår av figur 4. Det matematisknaturvitenskapelige
fakultet er største mottaker med 197 mill, kr., etterfulgt av Det
medisinsk-odontologiske fakultet med 89 mill, kr. og Det humanistiske fakultet med 52 mill.
kr.
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Figur 4. Inntekter
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fakultet er mottaker av hele 48 % av inntektene fra
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet har 22 % og Det humanistiske
Forskningsrådet. Det medisinsk-odontologiske
fakultet 13 % av inntektene fra Forskningsrådet i 2012. Den samlede relative fordelingen
fremgår av figur 5 nedenfor.
Figur 5. Inntekter
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3.2

Nye senter for fremragende forskning

I juni 2011 sendte UiB 23 SEF-søknader til Norges forskingsråd. Spennvidden blant søkerne
var stor. Alle fakultetene bortsett fra Det psykologiske fakultet (som var med som
samarbeidspartner i andre søknader) var søkere. Til sammen mottok Forskningsrådet 139
søknader.
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I mai 2012 ble 29 valgt ut til andre runde, og fire av disse var tilknyttet UiB. Sluttresultatet
var at UiB ble tildelt tre av i alt tretten SFF-er: Birkeland Center for Space Science, Centre for
Cancer Biomarkers, og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health. I tillegg
deltar UiB i to sentre som ledes fra Universitetet i Oslo, Centre for Mental Disorders
Research og The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Orden
Birkeland Center for Space Science har professor Nikolai Østgaard ved Institutt for
fysikk og teknologi som prosjektleder. Senteret skal øke kunnskapen om strømfeftene
rundt jorda, partikkelskurer fra rommet, nordlys, gammaglimt og andre koblinger
mellom Jorden og rommet. Dette legger grunnlag for bedre varsling av romvær og
økt trygghet for GPS, TV-signaler, betalingssystemer
og andre satellittbaserte
tjenester. Det årlige beløpet senteret vil få fra Forskningsrådet er 16 mill. kr.
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health skal bidra til å forbedre
helsen for mor og barn ved å studere effekten av helsetiltak i land sør for Sahara og i
Sør-Asia. Hvert år dør 8 millioner barn i lav- og mellominntektsland.
Mange kvinner
dør i forbindelse med fødsler. Mange dødsfall, sykdommer og fødselskomplikasjoner
kunne vært unngått med enkle midler. Professor Halvor Sommerfeit ved Senter for
internasjonal helse leder senteret, som vil få 17,7 mill, kr. i årlig støtte fra
Forskningsrå det.
Centre for Cancer Biomarkers har som mål å flytte grensene for vår kunnskap om
hvordan kreftceller og deres fysiske naboceller samhandler. Senteret skal utvikle
ekspertise for identifisere biomarkører som kan brukes for å lokalisere og behandle
aggressiv kreft. Leder for senteret er professor Lars Andreas Akslen ved Klinisk
institutt 1. Senteret vil få om lag 17 mill, kr. i året fra Forskningsrådet.
3.3

Infrastruktur

Til søknadsfristen for INFRASTRUKTURi oktober 2012, sendt UiB i alt ti søknader. Søknadene
fordeler seg med en søknad fra Det psykologiske fakultet, en søknad fra Det humanistiske
fakuitet, tre søknader fra Det medisinsk- odontologiske fakultet, og fem søknader fra Det
matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. Alle søknadene er forankret i fakultetenes og
Universitetet i Bergens strategi.
Universitetet i Bergen prioriterte høyest de to søknadene som allerede er på Verktøy for
forskning — Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur
2012-2017 sin prioriteringsliste.
Dette er HELSEREGISTRE- Health Registries for Research fra Det medisinsk-odontologiske
fakultet
og NORMAR - Norwegian
Marine Robotics Facility fra Det matematisknaturvitenskapelige fakultet.
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3.4

UiB i FP7

Søknadsoktivitet

I 2012 ble det sendt til sammen 92 søknader til EU. Dette er en økning i forhold til fjoråret,
da det ble sendt til sammen 72 søknader til EU programmene. I 2012 startet 27 nye
prosjekter, hvorav 17 er koordinert fra UiB. Det er fortsatt stor interesse for ERC-ordningen
og antall søknader til ERChar økt i 2012 sammenlignet med 2011. I 2012 ble det sendt 23
søknader til ERC, og av disse gikk 13 til Advanced Grants og 10 til Starting Grants.
Forskningsrådet har tidligere hatt en nasjonal finansieringsordning for Starting-Grant-søkere
men som av budsjettårsaker ikke får ERCERCs excellence-kriterier,
som tilfredsstiller
bevilgning. I 2012 ble denne ordningen også innført for ERCAdvanced Grants søkere.
Omfang

og inntekt

etter program

UiB deltar i 2012 i 84 aktive prosjekter finansiert av EUs 7. rammeprogram for forskning og
utvikling (FP7). Det samlede omfanget av IJiBs deltagelse i FP7 var i perioden 2008- 2012 på i
alt 277,6 mill, kr., og universitetet har deltatt i eller deltar I 97 prosjekter og har vært eller er
koordinator for 29 (eksklusiv ERC) av disse. Ved utgangen av 2012 var 46 søknader inne til
Sammenlignet med
behandling og vurdering. I tillegg var ni prosjekter i forhandlingsfase.
prosjekter i forhold
innstilte
Ui0 og NTNU har UiB en noe høyere suksessrate målt som antall
til søkte (22 %, mot hhv. 20,2 og 18,1 %).
Tabell 2. Antall deltakelse,

søkt støtte og koordinatorer

per universitet

I FP7 (per januar 2013)

ANTALL
KIDORDINATORER

Vffi!I2!,u(€0

Imoi.eure)

i %

lale

51.3

913

390

84

22%

242.0

1'12

33

25%

64.1

142

29

20%

12.0

75,5

27%

218

20%

71%

17.3

8%

4/

UIN

16-%

ekter

prosf

I prosf

ekter

244

42

155

24

169

29

17,1°A

4

0.0

Ta%21

rvifivniv.v.r.

rn2

394

20,2%

5.1%.

100

(HEALTH),
som støtter helseforskning
i programmer
UiB har de fleste prosjektene
(ENV) og tildelinger til infrastruktur.
Marie Curie, miljøforskning
stipendprogrammet
nedenfor.
figuren
av
Fordeling av antall prosjekt fremgår
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Figur 6. UiB i FP7 2008 - 2012. Antall prosjekt

etter program
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Tildelingene til ERC er den klart største med 77 mill, kr., fordelt på fem prosjekter. UiB er
tildelt et sjette ERCAdvanced Grant som har formell oppstart i 2013. Det samme gjelder to
ERCStarting Grants. ERCetterfølges av tildelinger til helse- og miljøforskning.
Figur 7. UiB i FP7 2008 - 2012. Inntekter

etter program
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Omfang og inntekt etter fakultet
fakultet størst inntekter fra FP7
Blant fakultetene har Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet og Det humanistiske
med 137,6 mill, kr, etterfulgt av Det medisinsk-odontologiske
fakultet. Fordelingen for fakultetene fremgår av figuren nedenfor. Det juridiske fakultet
hadde ingen tildelinger fra FP7 i perioden 2008-2012.
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Figur 8. UiB i FP7 2008 - 2012. Inntekter

etter fakultet
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fakultetet organiserer
Det matematisk-naturvitenskapelige
midler i FP7, etter fulgt av Det medisinsk-odontologiske
humanistiske fakultet med 13 %.
3.5

virksomhet for 50 % av UiBs
fakultet med 22 % og Det

Nye prosjekter - ERC

Universitetet i Bergen fikk tre nye tildelinger
både til Advanced og Starting Grants.

fra European Research Council (ERC) i 2012,

Nicolai Østgaard ved Institutt for fysikk og teknologi er tildelt 2,5 mill. Euro til ERC
Advanced Grant til forskning på gammaglimt. Prosjektets tittel er Terrestrial Garnma
Flashes-the Most Energetic Photon Phenomenon in our Atrnosphere. De første
målingene viste bare at glimtene kom fra jorden, men en kunne se at de hopet seg
opp i områder med mye lyn og torden. Nye målinger fra 2005 viser at glimtene kom
fra mindre enn tjue kilometer fra jorda, fra grensen mellom troposfæren og
stratosfæren, der tordenvær blir dannet. Østgaard tror at gammaglimtene har noe
med lynene å gjøre, og han ønsker å finne ut hvor ofte disse gammaglimtene skjer.
Prosjektet The Evolution of Case, Alignment and Argument Structure in IndoEuropean, som ledes av Johanna Barddal ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier, skal studere kasus og argumentstruktur i et historisk perspektiv.
Sammen med flere andre internasjonale forskere skal hun forske på ikke-nominativ
subjektsmarkering. Fokuset er den historiske utviklingen av slike strukturer, og
Barddal skal blant annet se på hvilke predikat som kan forekomme i disse
konstruksjonene på tvers av de indogermanske språkene. Tildelingen på 1,5 mill.
Euro er et ERCStarting Grant.
Saket Saurabh ved Institutt for informatikk er tildelt et ERCStarting Grant (1,7 mill.
Euro) til prosjektet Porometerized Approximation for å forske på hvordan en kan
gjøre ulike prosesser raskere, slik at en kan få mer ut av avgrensede ressurser. Et
flyselskap kan for eksempel ha stor nytte av å finne den mest praktiske og
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ressurssparende driften: antall piloter, hvor stort mannskap, hvor mye brennstoff og
selve logistikken er ting et dataprogram kan finne ut av.
4

PUBLISERING

Tabell 3 og 4 nedenfor viser utviklingen i antall publikasjonspoeng for de fire store norske
universitetene i perioden 2005-2012. For UiB har antall publikasjonspoeng økt med 41 % i
perioden, mens det fra 2011 til 2012 har økt med 5 % (90 poeng), og UiB har for første gang
oppnådd mer enn 2000 poeng. Til sammenligning har Ui0, som er det av de andre
universitetene som ligner mest på UiB, økt med 43 % i perioden og 1 % siste år. Tallene for
NTNU er 89 og 14 %, og for UiT 77 og -3 %.
Tabell

3. Antall

publikasjonspoeng

2005
2006

per universitet

2005-2012

U1B

U10

NTNU

U1T*

1441

2840

1686

616

2977

1800

689

1580

2007

1674

3122

2097

783

2008

1741

2248

883

2009

1863

i
I

3558
3571

2546

919

2010

1935

I

3616

2536

938

2011

1946

4038

2796

1121

2012

2036

4064

3180

1088

")Inkludert

Høgskole

Trornsø (2005 - 2008)

Tabell 4. Antall publikasjonspoeng
med foregående år

per universitet

2005-2012,

relativ

utvikling

U1B

U10

NTNU

UiT*

2005-06

+10%

+5%

I

+7%

+12%

2006-07

+6%

+5%

I

+17%
7%

_

I

+14%
+13%

2007-08

+4%

+14%

2008-09

+7%

+0%

+13%

+4%

2009-10

+4%

+1%

+0%

+2%

2010-11

+1%

+12%

+10%

2011-12

+5%

+1%

+14%

I

1 antall poeng sammenlignet

+20%
-3%

") Inkludert "Ingskelen i Troms0 (2005-2008)

Når det gjelder andelen publikasjoner på nivå 2 ligger UiB på et stabilt høyt nivå, og for 2012
var den på 25 %, mens den i 2011 var 26 % (tabell 5). Tilsvarende tall for 2012 var 26 % for
Ui0, 22 % for NTNU og 20 % for UiT. I perioden 2005-2012 har økningen for UiB vært 4
prosentpoeng, det samme som for Ui0.
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Tabell 5. Andel nivå 2 publikasjonspoeng per universitet, 2005-2012
i

:

UiB

Ui0

NTNU

UiT

2005

21 %

22%

16%

17%

2006

22 %

,

18%

22%

2007

24 %

1

23%
24%

20%

21%

2008

22 %

I

25%

22%

20%

2009

24 %

25%

21%

21%

2010

24 %

24%

22%

18%

26 %

27%

21%

22%

25%

26%

22%

20%

2011
2012

i

Tabell 6 og 7 nedenfor viser antall publikasjonspoeng per fakultet, og relativ utvikling i antall
poeng sammenlignet med året før. Blant fakultetene legger vi særlig merke til den sterke
frarngangen til Det samfunnsvitenskapelige
fakultetet med hele 26 %, men også Det
matematisk-naturvitenskapelige
og Det medisinsk-odontologiske
fakultetet har begge en
vekst på 8 %. På den annen side har både Det humanistiske, det juridiske og det psykologiske
fakultetet en nedgang på henholdsvis 10, 11 og 2 %. Det er verd å merke seg at disse tre
fakultetene har hatt reduksjon i antall publikasjonspoeng to år på rad. Det matematiskenaturvitenskapelige
fakultetet produserer klart flest publikasjonspoeng og fortsetter den
sterke utviklingen fra året før.
Tabell 6. Antall publikasjonspoeng per fakultet 2005-2012
MN

JUS

PSYK

SV

MO*

UM

Totalt
UiB
1441

2005

447

222

51

116

188

368

38

2006

530

284

75

109

174

390

14

2007

516

81

136

192

358

32

i

1674

2008

501

'

346
383

73

146

204

403

18

I

1741

:

429

65

163

211

414

43

1863

445

80

1

199

247

372

50

1935

434

79

'

191

212

383

37

1946

393

70

:

187

267

413

49

2009

524

2010

520

2011

599

2012

647

!

HF

I

)fidlIgere Odontologisk fakultet er inkluclertitallene
Tabell 7. Publikasjonspoeng per fakultet,
2005-2012
MN

FIF

1580

!

for årene 2005-2007.

relativ utvikling i antall poeng sammenlignet

JUS

2036

PSYK

SV

MO*

med foregående år,

Totalt,

I

Vektet gj.

UiB

snitt Ui0,
UiT, NTNU
+6,5 %

+27,8 %

«44,9 %

- 6,7 %

- 7,2 %

+ 5,8 %

i + 9,6 % '

2006-07

-2,8 %

+21,8 %

+8,3 %

+25,5 %

+9,9 %

-8,1 %

+ 6,0 %

+9,4 %

2007-08

- 2,8 %

+10,6 %

-9,2 %

+7,3 %

I +12,7 %

+ 4,0 %

+ 11,7 %

2008-09

+ 4,5 %

+ 12,0 %

10,8 %

+ 11,8 %

+6,2 %
+ 3,8%

'

' 2009-10

- 0,7 %

+ 3,7 %

+ 22,7 %

+ 21,7 %

-2,3 %

-1,6 %

-3,9 %

2005-06

2010-11

i +18,5 %

i « 15,1 %

+ 2,7 %

+ 7,0 %

+ 5,5 %

+ 17,0 % i - 10,2 %

+ 3,9 %

+ 0,8 %

-14,3 %

+ 3,0 %

+ 0,6 %

+ 12,2 %

+7,8%

+ 4,7%

+ 4,7%

-9,5%
-10,8%
-2,4%
+26,1%
2011-12
+8,0%
)Tidligere Odontologisk fakultet er inkludert i tallene for årene 2005-2007.

Andelen av publikasjonspoengene som er på nivå 2 har som nevnt ovenfor økt fra 21 % i
2005 til 25 % i 2012 for UiB som helhet. Tabell 8 viser Det matematisk-naturvitenskapelige
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fakultetet
utmerker
seg med en særlig høy andel, 30 %. Deretter
samfunnsvitenskapelige
fakultetet med 27 % og Det humanistiske fakultetet
mens Det psykologiske fakultet har lavest andel med 18 %.
Tabell 8. Andel nivå 2 publikasjonspoeng
MN

HF

JUS

per fakultet,
PSYK

følger Det
med 25 %,

2005-2012

5V

MO*

UM

Totalt,

i

UiB
!

Vektet
,
gj. snitt !
1 Ui0, UiT, I
NTNU

2005

24 %

2006

30 %

i

12 %

17 %

17 %

39 %

17 %

9%

21 %

21 %

13 %

20 %

20 %

2%

22 %

19 %
i

21 %

2007

29 %

21 %
26 %

10 %

18 %

25 %

20 %

10 %

24 %

22 %

2008

24 %

19 %

11 %

20 %

28 %

24 %

5%

22 %

24 %

' 2009

24 %

30 %

21 %

20 %

25 %

23 %

10 %

24 %

23 %

2010

22 %

24 %

12 %

26 %

34 %

22 %

14 %

24 %

22 %

2011

29 %

26 %

36 %

25 %

29 %

20 %

7%

26 %

24 %

2012

30%

25%

22%

18%

27%

22%

11%

25%

24%

')Tidligere Odontologisk fakultet er inkludert i tallene for ärene 2005-2007.

Antall publiseringspoeng pr. fagårsverk framgår av tabell 9. Det er en liten økning fra 20111
til
2012,
fra
0,97
til
0,99.
Det
matematisk-naturvitenskapelige
og
Det
samfunnsvitenskapelige fakultet og samt Universitetsmuseet har hatt fremgang. De øvrige
fakultetene har nedgang.

Tabell 9 Antall publiseringspoeng
Mat-nat
2011

1.05

Hurn
; 1.09

2012

Jur

per fagårsverr

2011 og 2012

i Psykol i Samf

1.09 ;

1.21

0.88

Med-odo
'

1.15
0.95
0.90 ' 1.08
1.09 !
•)Onnlatter undervisnings-, forskrungs- og forrndlingsstillinger,

' Unly
museet

0.85
0.79
både tatte

1.09
i

1.35

og midlertidige

Totalt, UiB
0.97
0.99
strihnger

inngår)

Det foreligger ikke nye tall for siteringer, men QS World University Rankings for 2012/13
viser at UiB er nummer 62 i verden når en legger antall siteringer til grunn for rangeringen. I
2011 var UiB nummer 92. Framgangen er sterk og positiv, og et uttrykk for kvalitet i
forskningen.
4.1

Samforfatterskap

Andelen internasjonalt
samforfattede
vitenskapelige publikasjoner er en indikator på
internasjonalt forskningssamarbeid. Kunnskapsdepartementets
Tilstandsrapport for høyere
utdanning 2012 viser at det er store variasjoner mellom institusjonene og over tid. Blant de
fire eldste universitetene ligger UiB på topp hvert år, med et gjennomsnitt for perioden
2004-2010 på 57 %, fulgt av Ui0 og UiT, begge med 52 %, mens NTNU ligger klart lavere med
49 %
En analyse fra UB (Mikki og Aksnes, 2012) viser at USA er den største samarbeidsnasjonen.
Totalt for 2009 tH 2011 var det 1010 publikasjoner publisert av UiB-forskere som hadde
medforfattere fra USA. Det vil si at 12,5 % av universitetets samlete forskningsproduksjon
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involverte

samforfatterskap

med amerikanske forskere.

Dernest følger Storbritannia

med

787 samforfattede publikasjoner (9,8 %). I tidsrommet 2009 til 2011 var UiBs forskere
involvert i samarbeid med hele 112 forskjellige land, men den store majoriteten av disse
landene er små som sarnarbeidspartnere og står bare for noen få samforfattede artikler. Det
internasjonale samarbeidet omfatter en lang rekke utenlandske institusjoner, og totalt
hadde UiBs forskere mellom 2009 og 2011 rnedforfattere fra nærmere 1800 forskjellige
institusjoner
Etter

i utlandet.

Haukeland

Universitetssykehus

(1549 publikasjoner)

er Universitetet

i Oslo den

for UiB med hele med 700
desidert største enkeltstående norske samarbeidsinstitusjonen
samforfattede publikasjoner i tidsrommet 2009 til 2011, og tilsvarer 8,7 % av den totale
andel av det nasjonale
en dominerende
utgjør
Helseforetakene
publiseringen.
(223), Høgskolen i
ved UiB. Utenom disse er Havforskningsinstituttet
samforfatterskapet
Bergen (215) og NTNU (210) betydningsfulle samarbeidspartnere.
5
5.1

SAMARBEID MED UTENLANDSKEUNIVERSITETER
NORHED

NORHED er det nye NORAD-programmet

for akademisk samarbeid basert på initiativ

fra

forskere og institusjoner i Sør og deres partnere i Norge. Programmet tar over etter NUFU og
NOMA programmene, og har som hovedmålsetning å styrke høyere utdanningsinstitusjoner
i lav- og mellominntektsland gjennom økt kapasitet til utdanning og forskning. Det ønskes 1
større grad at partner i sør skal lede prosjektene, og programmet omfatter seks delprogram.
Disser er innenfor helse; utdanning; naturressurser; klima og miljø; humaniora, kultur, media
og kommunikasjon; styresett, demokrati og økonomisk utvikling; og et med fokus på SørSudan. I tillegg videreføres NORADs program innen energi og petroleum gjennom NTNU,
NORFIED har en budsjettramme på 150 mill, kr. i året. Av totalt 290 såkornssøknader til
NORHED programmet i 2012, var UiB deltaker på 66. Av disse fikk 25 støtte. Totalt 97
såkornssøknader ble innvilget. Av de 25 såkornsprosjektene med UiB deltakelse blir tolv
NORHED programmet var 15. mars
administrert fra UiB. Søknadsfristen til hovedsøknader
2013, og det ble sendt 39 søknader der forskere ved UiB var hovedsøker eller partnerinstitusjon.
5.2

Worldwide

Universities Network (WUN)

UiB har vært medlem av Worldwide Universities Network (WUN) siden 2004. WUN er en
på seks kontinenter dedikert til
global allianse av 18 ledende forskningsuniversiteter
forskningssamarbeid for å skaffe økt kunnskap om viktige globale utfordringer våre samfunn
står overfor. Hvert år utlyser WUN såkornmidler for initiering av nye forskningsprosjekter på
de fire tematiske "Global Challenge" områdene som er prioritert i WUN samarbeidet:
Adapting to Climate Change, Public Health, Understanding Cultures, og Global Higher
Education and Research. 25 nye forskningsprosjekter ble initiert med såkornmidler fra WUN
leder to av disse WUN
Fund i 2012. UiB forskere
Research Development
og i ytterligere to prosjekter er UiB forskere med som partnere i
forskningsprosjektene,
forskere
Program gir stipendiater/unge
WUN Research Mobility
forskningsgruppen.
muligheten til å ha et forskningsopphold på 1-6 måneder ved et annet WUN universitet. UiB
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forskere pr år for
deltar i dette programmet og kan gi støtte til 4 UiB stipendiater/unge
og WUN
WUN såkornmiddel
ved et annet WUN universitet.
forskningsopphold
vil bli utlyst og gjort tilgjengelig for UlE) forskere og stipendiater også i
rnobilitetsstipend
2013. I tillegg vil WUN i 2013, liksom i 2012, arrangere internasjonale workshops, seminarer
og konferanser der forskere fra UiB og andre WUN universiteter inviteres til å delta og gi
faglige bidrag.
5.3

Peder Sather Center, UC Berkeley

The Peder Sather Center for Advanced Study ble opprettet i mai 2012, ved undertegningen
av en avtale mellom University of California Berkeley, Norges forskningsråd og åtte norske
universiteter, deriblant Universitet i Bergen. Målsettingen til Peder Sather Center er:
"to strengthen ongoing research collaborations and foster the development of new
research collaborations between faculty at the University of California, Berkeley and
from the consortium of eight participating Norwegian academic institutions."
En finansieringsordning er opprettet, the Peder Sather Grant Program, som skal finansiere
"exploratory and cutting-edge research". Programmet kan finansiere:
Seed grants (USD 5 000 - USD 20 000)
Full grants (USD 25 000 - USD 75 000) til samarbeidsprosjekter
UiB og UC Berkeley
Ved søknadsfristens utløp 15. mars var det kommet
Universitetet i Bergen.
5.4

mellom forskere ved

inn i alt 69 søknader hvorav 16 fra

Nye samarbeidsavtaler

I 2012 signerte UiB ble 13 nye bilaterale avtaler om forsknings- og institusjonssamarbeid.
Seks av de 13 avtalene var fornyelser, deriblant avtaler med University of Lhasa og Institute
of Tibetan Plateau for Atmospheric Sciences som er knyttet til det nasjonale samarbeidet i
UiB fornyet avtalen med University of Alberta i Canada, som nå er et av
Tibet-nettverket.
UiBs viktigste samarbeidsuniversitet i Canada.
Av de nye avtaler kan det nevnes at UiB nå har samarbeidsavtale med University of the
Philipines i Manila. UiB inngikk i 2012 en avtale med Beijing Foreign Studies University som
omfatter samarbeid om undervisning og opplæring i norsk språk.

6

UlBs HOVEDSATSINGER

marin forskning og
I en årrekke har UiB hatt to faglige hovedsatsingsområder,
utviklingsrelatert forskning. Universitetets strategi 2011-2015 viderefører satsingen på disse
to områdene.
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
inngår, å utarbeide innspill og fagpolitiske dokumenter om marin
der forskerutdanning
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forskning og utdanning og å styrke samarbeidet mellom UiB og partnerinstitusjoner
regionen, nasjonalt og internasjonalt og utarbe.de handlingsplaner for slikt samarbeid.

i

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.
fra
statsbudsjettet
i
ekstra
millioner
fem
får
klimadynamikk
for
Senter
Slik øker de direkte frie midlene fra 20 millioner kroner til 25
Kunnskapsdepartementet.
millioner kroner. Den vitenskapelige rådgivingskomite for Senter for klimadynamikk avga en
rapport i november 2012, med positiv omtale av resultater som var oppnådd siden senteret
åpnet.
Utviklingsrelatert forsking har lange tradisjoner ved UiB og foregår ved alle fakultet og ved
forskning og som
de fleste institutt, som grunnforskning, som anvendt disiplin-orientert
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
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.
og globale forskningsfeltet har hatt «bevilgningstørke» i
Deler av det utviklingsrelaterte
UD, Norad, de øvrige
mellom
av ansvarsfordeling
av omorganisering
påvente
departementene og Forskningsrådet 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,
i interne og eksterne møter for å fremme forståelse for
høringer og arrangert/deltatt
globalt
for
rammebetingelsene
av, å styrke
betydningen
og
for,
behovet
forskningssamarbeid for å møte morgendagens utfordringer. Svært mange av UiBs innspill er
integrert i de nye programmene, men de totale økonomiske bevilgningsrammene nasjonalt
for denne type globale forskningssamarbeid, er fremdeles små.
7
7.1

FAGEVALUERINGER

2012

Informatikk

ved UiB er gitt karakteren «very good to excellent». Flere
Institutt for informatikk
og nyter stor internasjonal anerkjennelse. Generelt
forskningsfronten
i
er
forskningsgrupper
har høy
Instituttet
for «excellence» i utvalgte forskningsområder.
arbeider instituttet
publiseringsaktivitet og har lykkes ned ekstern finansiering, primært fra Forskningsrådet og
EU. Algoritmegruppen betegnes som «excellent» (5). Gruppen har fått en ERC-tildeling og et
holder et høyt nivå
karrierestipend fra Bergen Forskningsstiftelse. Optimaliseringsgruppen
og med en attraktiv kombinasjon av teoretisk og anvendt forskning fast at Selmersenteret er
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en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe som har gjort fremragende forskning gjennom
flere tiår. Visuollseringsgruppen har en høy aktivitet. I løpet av kort tid har gruppen oppnådd
en betydelige okstern finansiering fra Forskningsrådet, EV og industrielle partnere.
7.2

Evaluering av forskning i matematiske fag

Forskningen ved Institutt for matematikk er meget god rvery goodl.
Forskningen i
reservoarmatematikk er forskjellig fra det som er typisk for et institutt for matematikk, men
det er meget positivt for instituttet å ha denne gruppen og tilknytningen til Centre of
Excellence in Integrated Petroleum Research (aPR). Analysegruppen fungerer godt, har høy
produktivitet Og genererer høy vitenskapelig aktivitet. Gruppen topologi ble opprettet etter
evalueringen i 2002, den relativt ung har utviklet seg til en full forskningsgruppe i på mindre
en 7 år. GruPPen for algebra/algebraisk geometri publiserer forskning med høy internasjonal
relevans. Forskningen i gruppen for reservoarmekanikk er internasjonalt ledende. Gruppen i
statistikk får karakteren 5/3 «Excellent to good».

8
8.1

HOVEDPUNKTERI FAKULTETENESFORSKNINGSMELDINGER
Det humanistiske fakultet

Status for fakultetets

strutegi

Hovedmålet i fakultetets strategi er å ha høy forskningsmessig kvalitet og høy aktivitet, samt
å øke omfanget av eksternfinansiert forskning. Resultatene oppnådd i 2012, oppfyller dette
hovedmålet, og fakulteter melder at dette må dette hovedmålet sies å være oppfylt.
Fakultetet gjennomførte i 2012 en kartlegging av administrative ressurser ved fakultetet,
som ledet frem til en administrativ bemanningsplan 2013-2015 som ble vedtatt i november
2012. Fakultetet regner med at implementering av denne vil bidra til et stabilt og godt
støtteapparat for forskningen i årene framover. Endelig bemanningsplan for vitenskapelig
ansatte, for perioden 2013-2015, ble vedtatt i desember 2012.
Oppfølging av prioriteringer

omtalt iforskningsmeldingen

for 2011

Fra Det humanistiske fakultet ble det sendt inn fire søknader om SFF. Et av dem gikk videre
til finalerunden, men ble til tross for toppskår i alle kategorier, ikke innvilget status som SFF.
Senter for humanistiske rettsstudier vil likevel bli etablert i 2013 med Ui13-intern finansiering,
men i mindre målestokk enn opprinnelig tenkt.
Fakultetet har sett det som viktig å ivareta kompetansen og miljøet som er bygd opp rundt
Senter for middelalderstudier som ble avviklet som egen enhet fra 1. januar 2013. I løpet av
2012 ble det klart at det er mest realistisk å videreføre middelalderforskningen
som to
forskergrupper, den ene knyttet til AHKR og den andre til Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studier (LLE). Forskergruppen ved AHKR har fått navnet Senter for
middelalderstudier,
Topografi og nettverk, mens gruppen ved LLE har fått navnet
Forskergruppe for middelalderfilologi.
Fakultetet har øremerket tre stipendiat- og to
postdoktorstillinger til formålet.
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Andelen kvinner i professorstillinger

holder seg imidlertid

stabilt lav på litt over 32 %. I de

senere årene har andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger
holdt seg rundt 45 %, men i
2011 hadde fakultetet en urovekkende nedgang til 36 %. I 2012 steg andelen igjen til rundt
40 %. Fakultetet vil i årene framover ha stor oppmerksomhet på denne problematikken ved
nyrekruttering.
Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner

og næringstiv

Fakultet nevner spesielt det NFR støttede prosjektet Contextual Aspects of Text Organization
som er et samarbeid mellom 11E og Universitetet i Stavanger om hvordan autokorrektur kan
tilpasses ulike brukertyper, f.eks. dyslektikere og annetspråksbrukere.
-

Griegakadennet er aktivt i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, Norsk Musikkary og
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
og det samarbeides nært med Senter for
Griegforskning, Kunst- og designhøgskolen samt med institusjoner i Bergen innen utØvende
kunst, med skole, kirke og helse- og omsorgssektoren. Samarbeid med en lang rekke
kulturinstanser og plateselskap lokalt og internasjonalt er en naturlig del av de utØvende
miljØene ved instituttet.
Forsknings(edelse, orgonisosjon og stmtegiplordegging
I forbindelse med vedtak om reorganisering av forskerutdanningen i desember 2011 ble det i
2012 etablert et eget forsknings- og forskerutdanningsutvalg
(FFU) ved fakultetet. Utvalget
er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskning og forskerutdanning.
Fakultetet har i samarbeid med SV utviklet et felles opplæringsprogram for forskningsledere.
Programmet, som har oppstart våren 2013, består av tre moduler.
Tverrfoglige og flerfoglige

initiotiv og satsinger

Ane enhetene ved fakultetet er ufik grad inv&vert i tverr- og flerfaglig aktivitet. I 2012 fikk
Institutt for fremmedspråk (IF) innvilget swtte fra NFR til det tverrfaglige prosjektet
LINGCLINAsom tar for seg språkets rolle i formidling av klimakunnskap. Forskere fra andre
fakultet ved UiB og fra NHH og NTNU vil delta i prosjektet, som har oppstart i 2013.
Tittak for å fremme publisering
Fakultetet ser positivt på innføring av insentivrnidler etter Fagerbergmodellen. Dette tiltaket
passer godt til publiseringspraksis ved HF, og vi har håp om at ordningen vil ha gunstig
innvirkning på publikasjonstallene i årene framover dersom den blir viderefØrt. Som et
stirnuleringstiltak opprettet fakultetet i 2011 en formidlingspris for å synliggjøre formidling
ved fakultetet. 12012 ble prisen utdelt for andre gang.
Faglige prioriteringer

og ploner for ekstern finansiering

En vesentlig del av forskningen ved Det humanistiske fakultet er finansiert av fakultetets
grunnbevilgning.
Fakultetet
har likevel de senere årene hatt en god økning i
eksternfinansierte
prosjekt. For fakultetet
er det en ambisjon å holde volumet på
eksternfinansiering minst på dagens nivå. Framover vil det likevel være viktig for fakultetet å
fortsette den interne diskusjonen om hvilke utfordringer den eksterne virksomheten skaper i
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en tid da det fra institusjonens side blir fokusert mer på dekningsbidrag og kostnader knyttet
til eksternfinansiert virksomhet. Som et hjelpemiddel for grunnenhetene, har fakultetet i
2012 utarbeidet forslagtn ny rutine knyttet til søknader om ekstern finansiering.
8.2

Det matematisk-naturvitenskapelige

Status for fakultetets

fakultet

strategi

Faglig prioritering og ressursallokering innenfor det tildelte rammebudsjettet skjer derfor i
all hovedsak ved det enkelte institutt. Fakultetsstyret setter i tillegg av strategiske midler for
fordeling til ulike prioriterte fagområder og felles innsatsområder. Strategiske tildelinger er
også
gjort
til
disiplinbaserte
forskningsprosjekter
som
er
initiert
fra
enkeltforskere/forskningsgrupper.
Tverrfaglige satsinger og initiativ
En arbeidsgruppe leverte i 2012 sine anbefalinger knyttet til Life science/livsvitenskap, og
skisserte muligheter for fremtidige satsinger. En hovedanbefaling går ut på å avgrense
temaet/begrepet til molekylær livsvitenskap, og å styrke dette.
Kompetansen i teknologiplattformene
som er bygget opp gjennom FUGE programmet i
perioden 2001-2011 er av stor relevans for fagområdet molekylær livsvitenskap. Fakultetet
ble tildelt ELIXIR for etablering av en europeisk infrastruktur for bioinformatikk ledet fra
Bergen.
Fakultetet har i tillegg til petroleum dreid energisatsingen i større grad over mot fornybar
energi og CO2 lagring. Fakultetet deltar i to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
(NORCOWE oR SUCCESS)og følger tett den nasjonale prosessen omkring FME i geotermi,
som forventes utlyst i løpet av 2014.
Det er etablert betydelig kompetanse ved fakultetet gjennom den 10-årige finansieringen av
Center for Integrated Petroleum Research (CIPR) som utløp som Senter for fremragende
forskning iSFF) i 2012. Fagmiljøer ved fakultetet deltar nå i søknader om finansiering av
nasjonale sentra knyttet til petroleumsaktivitet
som er lyst ut gjennom Forskningsrådet i
2013. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom UiB og Uni Research, og etablert en
ledergruppe for CIPR-samarbeidet.
Gjennom avtalene UiB har med Statoil (Akademia-avtalen) og BKK har fakultetet fått midier
til å realisere viktig grunnforskning. Utarbeidelse av en ny Akademia-avtale for 2014-2018
mellom Ui8 og Statoil er sentralt for fakultetet.
Fakultetet har en omfattende

marin aktivitet, som de senere år er styrket gjennom en SFF i

geobiologi (2007-2017) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) På lakselus (20112019). En arbeidsgruppe er oppnevnt for å gi anbefalinger for større koordinering og
synliggjøring av fakultetets samlede marine aktivitet og peke på områder med potensial for
utvikling og skal levere sin innstilling sommeren 2013. Det er også oppnevnt en
arbeidsgruppe som skal vurdere muligheter for fagområdet marin bioprosPektering.
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Klimaforskning som springer ut fra Bjerknessarnarbeidet og SFF-en som utløp i 2012, ble fra
som
2010 sikret finansiering for 12 år gjennom en bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
sikret viktig klimaforskning ved fakultetet en langsiktig finansiering gjennom den nasjonale
etablert i
bevilgningen ble Senter for klimadynamikk (SKD), med fire partnerinstitusjoner,
2010 og som organisatorisk lagt til UiB.
I nanovitenskap har fakultetet bygget opp en betydelig infrastruktur og faglig kompetanse
egne
både gjennom NanoUiB (2006-2011) og gjennom instituttenes
ved fakultetet,
stort.
som
prioriteringer. Potensialet for økt synlighet nasjonalt og internasjonalt anses
et forslag til hvordan
ved fakultetet
en arbeidsgruppe
2013 leverte
februar
nanovitenskapelig forskning og utdanning ved fakultetet kan videreutvikles. Forslaget vil bli
behandlet av fakultetsstyret i løpet av våren 2013.
Fakultetet har i mange år arbeidet for et teknologibygg/laboratoriebygg,
arbeidsgruppe for konkretisering av behov, visjoner og muligheter.
Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner

og samfunns

-

og deltar nå i en

og næringsliv

Svært mye av forskningen ved fakultetet innebærer samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, UiBs randsone (Uni Research og CMR) og samfunns- og næringsliv, blant annet
gjennom felles prosjekter, bruk av ll-stillinger og liknende. Fakultetet bidrar også på
egenhånd eller på vegne av UiB, i fora som har samarbeid og koordinering særskilt på
Science
i European
Board
agendaen. Bl.a. i Bergen marine forskningsklynge, Marine
Foundation og Visjonsgruppe for marin forskningspark på Marineholmen
Eksternt finansiert forskning (BOA)
For årene 2009-2012 har bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ligget på ca. 40 % av
den samlede virksomheten ved fakultetet. Ferskningsrådet er den klart største kilden til
eksternfinansiert forskning ved fakultetet, men i 2012 har fakultetet en oppgang i EUfinansieringen, i tråd med en forsiktig positiv utvikling de senere år.
Innen Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte
prosjekter i 2012 (innvilgelsesprosent på 6 %).

(FRIPRO) oppnådde

fakultetet

fire

BOA-økonorni for prosjekter utenom NFR og EU har en svak økning i forhold til 2011.
Akademia-avtalen og BFS-ordningen bidrar til disse inntektene, og fører til styrking av
fagmiljøer, rekruttering og doktorgradsproduksion.
som benyttes
Fakultetet har en strategisk gruppe med stipendiat- og postdoktorstillinger
Forskningsrådet.
og
EU
fra
systematisk til egenandeler ved større forskningsprosjekter
Publisering
Ettersom publisering i høyt rangerte tidsskrift bidrar til økt gjennomslag i konkurransen om
eksterne midler, har fakultetets institutt fokus på tiltak for å stimulere til vitenskapelig
publisering i nivå ll-tidsskrift. Fakultetet setter av betydelige ressurser for å stimulere
ved
og inneha forskningsopphold
vitenskapelig ansatte til å ta ut forskningstermin
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utenlandske forskningsinstitusjoner.
Avsettingen til støtte til forskningstermin
% fra 2010 til 2012 (fra 1 til 1,5 mill, pr år).
Oppfølging av fagevalueringer

er økt med 50

fra 2012

I 2012 gjennomførte Forskningsrådet evalueringer av matematikk, IKT og klimaforskning,
med svært god omtale av våre fagmiljøer. Spesielt vil vi trekke fram Institutt for informatikk
som utpeker seg med enestående og gjennomgående høy kvalitet på sin grunnforskning.
Institutt for informatikk har i 2012 inngått et strategisk samarbeid med Simula innen
forskning på datasikkerhet (Simula@U1B).
Arbeid med styrket forskningsleclelse, og organisering og strategisk planlegging
Fakultetet innførte fra 2010 en modell med åremålstilsatt dekan. Fakultetsstyret har vedtatt
at (dekan)modellen skal videreføres for ny åremålsperiode for å høste ytterligere erfaringer.
I 2012 har instituttlederne
deltatt i et felles lederutviklingsarbeid
og i januar 2013 startet fakultetet opp et forskningslederprogram
på forskningsgruppenivå (16 deltakere).

sammen med dekanatet,
for å styrke ledelsen også

De vitenskapelig ansatte ved fakultetet er 1 all hovedsak organisert i forskningsgrupper.
Optimal ressursutnyttelse forutsetter god økonomisk oversikt og planlegging, og fakultetet
har arbeidet med å styrke den samlede økonomikompetansen.
Flere av instituttene har
tilsatt prosjektøkonomer de senere år.
8.3

Det medisinsk-odontologiske

Status for fakultetets

fakultet

strategi

Sentralt i forskningssatsingene ved fakultetet står utbygging av forskningsstøtte, styrking av
fakultetets forsknings-infrastruktur,
økning i antall postdoktorstillinger,
satsing på å lykkes i
eksterne søknads-prosesser, samt økt publisering og doktorgradsproduksjon.
I 2012 har fakultetet arbeidet med omorganiseringsprosessen
«Framtidens fakultet», der
bl.a. et hovedmål var å kunne legge bedre til rette for forskning. Fra årsskiftet 2012/2013 er
ny instituttstruktur
og flere faglige og administrative tilpasninger implementert.
I 2012 vedtok fakultetet å etablere en ny kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse, i
fillegg til de seks som allerede er etablert (Dyreavdelingen, kjernefasilitet for flowcytometri,
kjernefasilitet for metabolomikk, samt de tre tidligere FUGE-plattformene hhv. Molecular
Imaging Centre (MIC), protein analyse (PROBE) og Norwegian Microarray Consortium (NMC).
Det er forventing om at den nye kjernefasiliteten vil styrke mulighetene for registerforskning
og prosjekter med utgangspunkt i lokale og nasjonale biobanker.
I 2012 har fakultetet også hatt fokus på å utarbeide felles effektive driftsmodeller for
kjernefasilitetene,
inkludert planer for investeringer, utstyrsoppdateringer,
bemanning,
egenbetaling og gjenanskaffelser. I 2012 er det investert nærmere 40 millioner kroner i
utstyr til kjernefasilitetene, med bl.a. etablering av utstyr for dypsekvensering, ny dyre-PETskanner, og oppgraderinger av MR utstyr.
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til
Ved semesterstart høsten 2012 ble nytt odontologibygg åpnet. Utstyrsbevilgningen
forskning
odontologiske
av
styrke
vil
som
infrastruktur
etablere
å
mulig
det
bygget har gjort
og vil legge til rette for forskningssamarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
Fakultetet har et tett forskningssamarbeid med en rekke institusjoner lokalt, nasjonalt og
en
og Folkehelseinstituttet
har helseforetakene
I dette samarbeidet
internasjonalt.
særstilling, både når det gjelder forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur.
Erfaringene fra siste søknadsrunde til SFF (omtalt under) og posisjoneringen med tanke på
og søknader er bredere
årets NORHED-utlysning viser at en rekke forskningsinitiativ
forankret enn tidligere, både ved institusjoner i vår del av verden og i sør. På en lignende
ved vårt fakultet inngår som aktive
måte kan det trekkes fram at forskningsmiljøer
samarbeidspartnere i det eneste helseprosjektet som fikk tilslag i den første utlysningen i
BIOTEK2021.
Rekruttering og mobilitet
over eget
Fakultetet har de siste årene prioritert å doble antallet postdoktorstillinger
budsjett, som et viktig virkemiddel i skolering og rekruttering av framtidens forskere.
Fakultets ordning med brofinansiering ved ekstern rekruttering av spesielt kvalifiserte
av yngre forskere og
forskere er videreført. Fakultetet har prioritert lederopplæring
gjennomførte i 2011-2012 det andre programmet for yngre forskningsledere.
Fakultetet har videreført og styrket ordningen med forskningsstipend
i utlandet for stipendiater,
økt mobilitet og forskningsopphold
vitenskapelig tilsatte.

for å legge til rette for
og fast
postdoktorer

Ekstern finansiert forskning
Omfanget av fakultetets eksternfinansierte forskning viste en svak nedadgående trend de
siste årene fram mot 2011, men dette snudde i 2012. På tross av bortfall av FUGEen tydelig økning i tråd med den gode
finansieringen, viser Forskningsrådsprosjekter
uttellingen fakultetets forskere fikk i FRIMEDBIO og det såkalte Fellesløftet. Fakultetet
venter at denne finansieringen vil øke betydelig framover i forbindelse med de nye SFF-ene.
I 2012 økte også finansieringen fra EU-prosjekter, om enn noe forsiktig.
ytterligere søknadsaktivitet har fakultetet tidligere innført en ordning
midler til videre nettverksbygging når et EU-prosjekt avsluttes. I tillegg
2012 å innføre en ny og differensiert premieringsordning med tilskudd til
enten koordineres fra fakultetet eller der forskningsmiljøer inngår som
har forhåpninger om at antallet EU-prosjekter vil øke de nærmeste årene

For å stimulere til
med avsetning av
vedtok fakultetet i
EU-prosjekter som
partner. Fakultetet

Den klart største økningen i ekstrafinansiering av forskning i 2012 kom fra randsonen. De
største bidragsyterne i 2012 var Kreftforeningen og Bergens Medisinske Forskningsstiftelse
(BMFS), mens andre viktige finansieringskilder er K.G. Jebsen-sentrene, WHO, Norad og flere
ulike forskningsstiftelser. BMFS bidro i 2012 både gjennom forskningsmidler til forskere som
og
betydelige infrastrukturmidler
er i etableringsfase etter gjennomført postdoktorperiode,
et nyopprettet

program for styrking av bioinformatikk.
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Det er en ambisjon å øke den eksternfinansierte forskningen og stimulere til bedre og flere
søknader til bl.a. Forskningsrådet, EU og NIH, men også til utlysninger fra randsoneinstitusjoner og de regionale forskningsmidlene som lyses ut av Samarbeidsorganet.
Vitenskapelig publisering
Fakultetet har hatt en økning i antall publikasjoner fra 2005 til 2011 på 62 % og en økning i
antall doktorgrader i samme periode på 82 % (i disse tallene er produksjonen fra det
tidligere Odontologiske fakultet tatt med). I samme periode økte antall publikasjonspoeng
med 1 %. Det er fakultetets oppfatning at dagens system ikke stimulerer til internasjonalt
samarbeid eller tar hensyn til fagenes ulike publiseringstradisjoner
eller krav til
forskningssamarbeid.
Rundt 50 % av fakultetets publikasjoner har de siste årene hatt
internasjonalt samforfatterskap,
mens rundt 75 % har hatt nasjonal samarbeidspartner.
Andelen publikasjoner på nivå Il har de siste årene ligget blant de høyeste av de medisinske
fakultetene, samtidig som siteringsindeksen også ligger godt an for fagfeltet.
Forskningsrådets fagevaluering
Forskningsrådets fagevalueringen av medisin, helsefag og biologi som ble gjennomført
2010-2011 viste at fakultetet har mange svært gode forskningsmiljøer. For å stimulere disse
miljøene til ytterligere framgang, har fakultetet bidratt med til sammen 5 mill, kr i økte
driftsmidler over en to års periode.
Samtidig fikk andre miljø noe svakere evaluering. Som ledd i oppfølgingen har instituttene og
fakultetet i 2012 satt i verk tiltak bl.a. knyttet til omorganiseringen i Framtidens fakultet,
oppbygging av felles forskningsinfrastruktur,
opprettelse av flere postdoktor-stillinger,
styrking
av relasjonene
til
våre
viktigste
samarbeidspartnere,
samtidig
som
forskningsgruppenes organisering, samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering er blitt
vurdert og fulgt opp. Ved Institutt for biomedisin har man i dette arbeidet benyttet seg av et
Scientific Advisory Board, og rådene fra dette panelet vil bli brukt i det videre arbeidet.
Ordningen med ekstern vurdering vil bli vurdert brukt også i andre deler av fakultetet.
Forskningsrådsevalueringen
som et av de forskningsfelt
dataanalyse. Etableringen
Institutt for global helse og
8.4

pekte på helseregisterforskning, og særlig koblet mot biobanker,
med størst potensial og påpekte manglende kompetanse innen
av den nye kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved
samfunnsmedisin er en direkte oppfølging av evalueringen.

Det samfunnsvitenskapelige

Status for fakultetets

fakultet

strategi

Det samfunnsvitenskapelige
fakultet legger stor vekt på utvikling av fagdisiplinene ved
fakultetet. Fakultetet har stor oppmerksomhet mot å bygge faglig bredde og kvalitet ved
instituttene. Fem temaområder gir rammen for forskningssamarbeid på tvers av instituttene
og med andre forskningsinstitusjoner:
Utviklingsrelatert forskning; Velferd, arbeidsliv og
migrasjon; Demokrati og rettsstat; Klimaendringer og samfunnsmessige konsekvenser og
tiltak og Informasjon, kommunikasjon og kultur.
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Ved Institutt for informasjons- og medievitenskap utredes det i samarbeid med en rekke
etableringen av MediaCity Bergen. Medieklyngen har ambisjoner om å
mediebedrifter
danne grunnlag for utvikling av innovative forskningssatsinger innen medie-, kultur- og
teknologiforskning.
En annen ny fIerfaglig satsing ved fakultetet er Norsk medborgerpanel, som er et samarbeid
fakultet og Uni Rokkansenteret om å
mellom forskere ved Det samfunnsvitenskapelige
etablere en web-basert infrastruktur for innsamling av data om befolkningens holdninger til
politikk og samfunn.
Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) er en annen sentral ternatikk innenfor
fakultetets VAM satsing der det fokuseres særlig på temaene politikk og mobilitet og
migrasjon og sosial ulikhet.
Institutt for sammenliknende politikk deltar i en ny SFF som koordineres av Universitetet i
Oslo. Institutt for økonomi deltar i en SFF ved Det medisinsk odontologiske fakultet.
Fakultetet vil jobbe målrettet for å stimulere miljøene til å søke senere utlysinger av SFF og
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
og Institutt for geografi følger opp
Sosiologisk institutt, Institutt for sosialantropologi
anbefalingene i evalueringene i 2010. Institutt for sosialantropologi vektlegger oppfølging av
strategisk prosjekt som bidrar til innovativ
fagevalueringen gjennom et institusjonsforankret
og Institutt for geografi
plan. Sosologisk institutt
på internasjonalt
disiplinutvikling
Institutt for informasjonsprosjekter.
finansierte
eksternt
nye
skaffe
å
for
vektlegger innsats
og medievitenskap ble evaluert i 2011 og har gjennomført tiltak, blant annet tilsetting i
og på å øke den
økt fokus på publisering i forskningsgruppene
rekrutteringsstillinger,
eksterne finansieringen.
Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner

og samfunns

-

og næringsliy

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har et omfattende samarbeid med andre fakulteter ved
I randsonen er særlig Uni
UiB, andre universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.
for
Institutt
Bjerknessenteret,
(CMI),
Institutt
Chr. Michelsens
Rokkansenteret,
samfunnsforskning (ISF) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) viktige partnere, og
samarbeidet har resultert i nye prosjekter og søknader også i 2012. Gjennom Bergen Center
for Competition Law and Economics (BECCLE) er det etablert et nært faglig samarbeid
med
skjer i samarbeid
Satsingen
og statsvitere.
jurister
økonomer,
mellom
Konkurransetilsynet.
Arbeid med å styrke forskningsledelse,

organisering og strategisk planlegging

mål innen
er en viktig faktor for å oppnå fakultetets
Strategisk forskningsledelse
Institutt for sammenliknende poltikk har i 2012 gjennomført en
forskningsvirksornheten
Institutt for informasjons- og medievitenskap
av forskningsgruppene.
omorganisering
i 2011. Institutt for
i forkant av fagevalueringen
forskningsgruppene
restrukturerte
i organiseringen
viktigere
stadig
blitt
er
forskningsgrupper
at
rapporterer
sosialantropologi
av den vitenskapelige aktiviteten ved instituttet.
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Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

har i samarbeid med Det humanistiske fakultet

i 2012

etablert et nytt forskningslederprogram
for yngre forskere ved de to fakultetene.
Programmet
fokuserer på ekstern finansiering,
forskningsledelse
og formidling
av
forskningsresultater, og gir muligheter for styrket nettverksbygging på tvers av fakultets- og
disiplingrenser
Tvertfaglige og flerfaglige

initiativ og satsinger

Innen feltet informasjon, kommunikasjon
og kultur har Institutt for informasjons- og
medievitenskap omfattende prosjektaktivitet
samt stor aktivitet innen feltet demokrati og
rettsstat der nesten alle instituttene ved fakultetet har aktiviteter. En rekke forskere ved
fakultetet er involvert i aktiviteter knyttet til stemmerettsjubileet
og grunnlovsjubileet. Ved
Institutt
for administrasjon
og organisasjonsvitenskap
er det Økende fokus på
samfunnssikkerhet som en viktig tverrfaglig satsing.
Innen utviklingsrelatert
forskning har de statsvitenskapelige
instituttene,
Institutt for
geografi og Institutt for sosialantropologi aktive forskergrupper. Tre institutter ved fakultetet
er involvert i prosjektsøknader under Norads nye program programme for Capacity Building
in Higher Education and Research for Development (NORHED).
Innen temaområdet velferd, arbeidsliv og migrasjon er det i 2012 oppnådd nye bevilgninger
fra Norges forskningsråd. Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) er også
styrket gjennom et dedikert samarbeid mellom Sosiologisk institutt,
Institutt
for
sammenliknende politikk, Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi.
Innen feltet klimaendringer og samfunnsmessige konsekvenser og tiltak er det økende
aktivitet som blant annet har resultert i et nytt flerfaglig samarbeid i det EU FP7 finansierte
prosjektet European Consortium for Pacific Studies (ECOPAS) som koordineres av Institutt
for sosialantropologi.
Prosjektet Climate Crossroads, som involverer forskere fra flere
institutter, er t annet eksempel på tverrfaglig forskning.
Forskningsrådms nye store satsting på klimaforskning (KLIMAFORSK) med utlysninger i 2013
vil
åpne
store
muligheter
for
tverrfaglig
forskning
med
samarbeid
mellom
samfunnsvitenskapelig
og humanistisk forskning i samarbeid med naturvitenskapelige
fagmiljøer.
Ved Institutt for økonomi er deltagelse i BECCLEen sentral tverrfaglig satsing. Fakultetet har
også samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og UiB Global.
Status og strategi for publisering
Alle instituttene retter stor oppmerksomhet mot publiseringsvirksomheten
og det vises til
målrettet arbeid, for eksempel gjennom egne incentiver for publisering utover UiBs
belønningsmidler.
Andre tiltak som rapporteres
er for eksempel seminarer
med
presentasjon av manuskripter. Økt fokus på registrering av publikasjoner i CRIStin og
instituttenes rolle i endelig godkjenning av registreringene er en positiv utvikling som skaper
større eierskap til prosessen rundt publisering og uttelling for publisering.
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Stotus

og strategi

for eksternt

finansiert

forskrung

Fakultetet hadde NOK 48,6 mill, kr. i eksternfinansiert aktivitet mot et mål på NOK 51,5 mill.
kr. i 2012. Fakultetet oppnådde NOK 29,6 mill, kr. i finansiering fra Norges forskningsråd mot
et mål på NOK 33 mill. En del av inntektene budsjettert for 2012 ble først utbetalt i 2013 og
reell utført aktivitet i prosjektene finansiert av Norges forskningsråd i 2012 var tilnærmet av
samme omfang som måltallet.
EU-finansiert forskning ved fakultet har gått ned etter 2010, og inntektene i 2012 var 3 mill.
kr. For å oppnå en høyere søknadsaktivitet har fakultetet styrket ordningen med støtte til
søknadsprosesser, koordineringsarbeid
og initieringsmidler.
I 2012 er en søknad innvilget
med tildeling på EUR 1,5 mill. (European Consortium for Pacific Studies, ECOPAS).
Det har også vært arbeidet systematisk for å utvikle flere søknader til European Research
Council (ERC) som en viktig finansieringsordning for frie forskningsmidler. En av søknadene
til ERCStarting Grant har gått videre til andre runde i evalueringsprosessen.
Det er potensial for flere søknader både til ERCog andre former for finansiering fra EU. Det
arbeides målrettet for å legge til rette for økt søknadsaktivitet til Horizon 2020 og fakultetet
vil samarbeide tett med Forskningsadministrativ
avdeling og instituttene for å øke antall
søknader til Norges forskningsråd og særlig til EU-finansierte ordninger.
8.5

Det juridiske fakultet

Stotus for fokultetets

strategi

Fakultetet melder at det ikke er behov for vesentlige justeringer av de mål og tiltak som er
omtalt i fakultetets strategiplan for perioden 2011-2015. Ett av delmålene er å prioritere et
langsiktig ressursmessig løft til fagområdene strafferett og straffeprosess, konkurranse- og
markedsrett og formuerett. Samtlige er biltt styrket I 2012 i form av ytterligere rekruttering.
Fakultetet har videreført det sentrale satsingsområdet Demokrati og rettsstat og tatt initiativ
til at dette fortsatt skal være et sentralt satsingsområde utover satsingsperioden frem tiI
2013.
I samsvar med strategiplanen
er det blitt tilført ekstra driftsmidler
for å bidra til
nettverksbygging og formidling av forskningsresultater med gode resultater. Fakultetet har
arbeidet videre med å bygge opp forskningskompetanse innen de omtalte satsingsområdene
med tanke på å kvalifisere ett av disse miljøene til å søke Forskningsrådet om finansiering av
et senter for fremragende forskning.
Enkelte tiltak for å oppnå mål og delmål er så langt ikke blitt iverksatt., bl.a. frikjøp fra
undervisning for personer med doktorgradskompetanse,
slik at de i dialog med ledelse kan
yte en konsentrert innsats mot prosjektutvikl ng. Det gjenstår også å iverksette tiltak for
utvikling av karriereløp for sentrale personer innen de aktuelle fagmiljøene utover det som
inngår i selve oppbyggingen av forskningslederkornpetanse.
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Prioritert forskningssamorbeid

med andre forskningsinstitusjoner

og sornfunns og næringsliv
-

Ett av de prioriterte forskningssamarbeidene med andre forskningsinstitusjoner
er forankret
i Bergen Senter for konkurransepolitikk (BECCLE— Bergen Center for Competition Law and
Economics) som ble etablert sommeren 2011. Dette er et senter i samarbeid mellom
Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole og Det juridiske fakultet, og med
tette faglige kontakter til Konkurransetilsynet, SNF, CMI og Ui0.
Innenfor området Demokrati og Rettsstat er det tett samarbeid mellom en rekke enheter
ved UiB foruten CMI, Uni Rokkansenteret m.fl. En lang rekke fremstående utenlandske
forskere har deltatt på seminarer og andre arrangementer i nettverkets regi. Etableringen av
dette tverrfaglige og tverrinstitusjonelle
nettverket har resultert i felles forskningsprosjekter
og felles aktiviteter.
I og med at demokrati og rettsstat ikke lenger er et sentralt
satsingsområde for UiB er det usikkert i hvilken grad fakultetet vil være i stand til å prioritere
personalressurser til det tverrfaglige nettverket i tiden fremover.
Gjennom Norads nye program NORHED (kapasitetsbygging av undervisning og forskning i
Sør) fikk fakultetet i 2012 sammen med Makerere University såkornsmidler til å utvikle to
prosjektsøknader
innenfor
områdene
miljøog
ressursforvaltning
og
militærrett/menneskerettigheter,

der også Sør-Sudan er partner innen sistnevnte område.

De fleste av fakultetets eksternfinansierte
prosjekter en klar internasjonal profil som
innebærer samarbeid med flere forskningsinstitusjoner
i Norden og Europa, i tillegg til Nepal,
Russland og Tanzania. Det foregår samarbeid innen miljø- og ressursforvaltning samarbeid
med forskningsinstitusjoner
i USA, Canada og Australia.
Styrking av forskningsledelse,

organisering og strategisk ledelse

I 2012 ble det gjennomført
et større forskningslederprogram
med sikte på å styrke
lederkompetansen og komme frem til en felles forståelse for status og utfordringer for
forskningsaktivitetene
ved fakultetet.
Målgruppen
for
programmet
var primært
forskergruppeledere og prosjektledere.
Driftsmidler
som
er
blitt
kanalisert
inn
mot
forskergrupper
og
andre
samarbeidskonstellasjoner
ser ut fil å ha bidratt til økt faglig aktiWtet og økt internasjonal
kontaktflate. Det er et uttalt mål at forskergruppene skal knyttes til undervisningen, dvs, at
dagsaktuell forskning skal søkes presentert for studentene, og at det skal etableres
forsknings- og undervisningsteam som kan sikre et dynamisk læringsmiljø både for lærere og
studenter.
En fortsatt stor utfordring ved fakultetet er å rekruttere vitenskapelig personale til faste
stillinger i tråd med vekstambisjonen
uttrykt i strategiplanen.
For å oppfylle denne
arnbisjonen er det viktig å fylle rekrutteringsstillingene
på en god måte. Fakultetet har til en
viss grad lykkes med dette gjennom
studentstipend
til studenter
som skriver
masteroppgaver, fulgt av rekruttering av vit.ass./universitetslektorstilling
for at disse i
ettertid
kan søke ph.d.-stipendiatstillinger.
Rekruttering
til faste stillinger
innen
satsingsområdene ble styrket med fire nye førsteamanuensisstillinger
med virkning fra 2013.
Det ble i 2012 nedsatt et rekrutteringsutvalg som i 2013 skal legge frem en innstilling med
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tiltak
for
en mer
systematisk
og
undervisningskompetansen ved fakultetet.
Tverrfaglige og flerfaglige

langsiktig

oppbygning

av

forsknings-

og

initiativ og satsinger

I sammenheng med Senter for konkurransepolitikk og satsingsområdene konkurranse- og
markedsrett og formuerett,
inngår det samarbeid med ulike økonomiske fag. Gjennom
fakultetets
prosjekter knyttet til Forskningsrådets program for Velferd, arbeidsliv og
migrasjon (omtalt i forbindelse med eksternfinansiering
nedenfor), er det et utstrakt
samarbeid
med
samfunnsvitenskapelige
fag
mens
det
innen
miljøog
ressursforvaRningsprosjekter
er et tett samarbeid med biologi. Både innenfor strafferetts-,
rettsteori- og erstatningsrettsmiljøet
ved fakultetet har det i 2012 vært avholdt tverrfaglige
seminarer med ulike grupperinger fra medisinsk fakultet (rettsmedisin, biomedisin).
I 2012 ble det dessuten innledet et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med psykologisk fakultet
om konfliktrnekling. Det juridiske fakultet gikk videre inn som samarbeidspartner i institutt
for informasjons- og medievitenskaps søknad om tildeling av Fritt Ords Monitorprosjekt.
Status og strategi for publiseringen
Analysen av vitenskapelig publisering ved UiB (2005-2010) viser at de vitenskapelig ansatte
ved Det juridiske fakultet er blant de mest produktive per ansatt. Ambisjonen for 2012 har
vært å øke antall publikasjonspoeng per ansatt slik at fakultetet kan komme stabilt opp på
over minst 85 poeng. Fakultet har som mål å styrke omfanget av internasjonal publisering.
Forskergruppen for strafferett og straffeprosess har tatt initiativ til å etablere et elektronisk
tidsskrift på høyt faglig nivå der det primært vil publiseres på engelsk.
Faglige prioriteringer

og planer knyttet til eksternfinansiert forskning

De viktigste eksterne finansieringskildene ved fakultetet er per i dag Norges forskningsråd og
Bergens forskningsstiftelse. Tematisk er prosjektene relatert til satsingsområdene strafferett
og straffeprosess, konkurranse- og markedsrett og formuerett, men også til områder som
velferd, arbeidsliv og migrasjon, miljø- og ressursforvaltning og arve- og familierett.
Utenom at det i 2012 ble søkt om midler til etablering av et Senter for havrett med midler
fra Stiftelsen K.G. Jebsen (søknaden fikk avslag), ble det ikke søkt om midler til nye
forskningsprosjekter.
Dette må ses i sammenheng med en relativt stor økning i nye
prosjekter med ekstern finansiering de siste årene.
Skal prosjektporteføljen opprettholdes på minst samme nivå som dag, må det I 2013 foregå
en systematisk planlegging av nye søknader mot ulike finansieringskilder, primært Norges
forskningsråd og på noe lenger sikt også EUs nye program «Horizon 2020». Aktuelle program
med kommende utlysinger i regi av Forskningsrådet vil blant annet være knyttet til velferd,
arbeidsliv og migrasjon, og marinrelatert forskning. Satsing på marin forskning vil også være
ett av temaene innen «Horizon 2020». Fakultetet her per i dag ingen prosjekter i kategoriene
SFF, ERCeller andre tilsvarende, men har som tidligere nevnt ambisjoner om å bli tildelt en
SFFi neste søknadsrunde.
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på minst samme nivå
Skal fakultetet beholde omfanget av den eksterne prosjektporteføljen
som i dag, må de administrative ressursene rundt søknadsutvikling og drifting av prosjektene
styrkes.
Oppfølging av fagevalueringer
Den siste fagevalueringen av rettsvitenskapen fant sted i
strategiske
evalueringen ble det lyst ut institusjonsforankrete
resulterte i styrking av satsingsområdene konkurranse- og
tillegg til styrking av tiltak for økt internasjonal publisering.

2009. Med bakgrunn i denne
midler som for fakultetets del
markedsrett og formuerett, i
Ingen av disse prosjektene er

avsluttet.
8.6

Det psykologiske fakultet

Status for fakultetets
Det psykologiske
september 2011.

strategi
fakultets

strategiske

plan 2011-2015

er vedtatt

av fakultetsstyret

i

I løpet av 2012 er det utviklet planer for en vesentlig styrking av fakultetets MA-utdanning i
psykologi gjennom en sterkere satsning på studentaktiv forskning og tydeligere integrering
av forskningsgruppenes virksomhet i MA-utdanningen. I løpet av 2012 har fakultetet utviklet
et program for yngre forskningsledere for å stimulere til nye og robuste strategiske
forskningssatsninger.
Oppfølging av prioriteringer

amtalt i forskningsmeldingen

for 2011

Fakultetet ønsker å gi fremragende forskningsmiljøer gode vilkår og samtidig satse på å få
av
Internasjonalisering
og nye forskningstema.
frem nye lovende forskningsmiljøer
styrke
å
for
fortsatt
arbeider
Vi
fakultetet.
ved
hovedmålene
av
et
er
forskningsaktiviteter
konkurranseevne for å kunne øke ekstern finansiering både fra
forskningsgruppenes
nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
For å kunne nå disse målene er det av stor betydning å sørge for en aktiv og effektiv
en forskerutdanning av høy faglig kvalitet og tydelige karriereveier som
rekrutteringspolitikk,
gjør fakultetet attraktivt for de beste kandidatene. Fakultetet ønsker i denne sammenheng å
signalisere interesse for å inngå i regjeringens målsetting om å utlyse «tenure stininger»
innenfor medisin og reaffag.
Alle stipendiater er forankret i en av fakultetets forskningsgrupper og knyttes til en lokal
eller nasjonal forskerskole. En særlig utfordring er å etablere videre karriereveier og
for ph.d-kandidatene. Gode rekrutteringstiltak vil
(postdoktor/forsker)
rekrutteringsstillinger
være viktig for å styrke konkurranseevnen og for å møte det kommende generasjonsskiftet
i klinisk psykologi er i denne sammenheng av
ved fakultetet. Dobbelkompetanseprosjektet
særlig stor betydning for å sikre rekruttering av yngre forskere til fremtidige kliniske stillinger
både ved UiB og i helseforetakene.
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Forskningssamarbeid

med andre forskningsinstitusjoner

og samfunns-

og næringsliv

om

forskning
Det psykologiske fakultet ser det som svært viktig å styrke samarbeidet
forskningsinstitusjoner og ønsker i tillegg å styrke samarbeidsflaten mot BTO.

med andre

Det er inngått en intensjonsavtale om forskning og kvalitetsutvikling med Helse Bergen. Det
er også ønskelig å styrke samarbeidet med andre samarbeidspartnere i regionen, og flere
samarbeidsavtaler er under utarbeidelse. Avtalene er i hovedsak knyttet til forskerutdanning
finansierer stipenddelen
og dobbelkompetanse. Det er lagt opp til at universitetet/fakultetet
av stillingen, mens helseforetak eller andre samarbeidspartnere finansierer klinikkdelen av
stillingen. Flere slike stipendiatstillinger er for tiden under tilsetting og ytterligere utlysninger
er planlagt i 2013.
Det blir viktig å fortsette å stimulere til søknader på Helse Vest sine søkbare midler og å
Fakultetet er involvert i flere tverrfaglige
stimulere til forventet publiseringsaktivitet.
samarbeidsprosjekter som er forankret i Uni Research.
med nærings- og samfunnsliv, både i
Fakultetet satser på å utvikle samarbeidet
Bergensregionen og nasjonalt. Vi har blant annet etablert samarbeid med Forsvaret, Statoil,
Bergen
Skatteetaten,
Sentralforbund,
Kommunenes
Conoco Philips, Lotteritilsynet,
landsfengsel og høyskoler i regionen.
Forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
I tråd med oppfølgingen av tidligere fagevalueringer og sentrale føringer fra UiB, er
fakultetets forskning organisert i forskningsgrupper som skal være konkurransedyktige på
nasjonale og internasjonale arenaer. Ved flere av fakultetets institutter rapporteres det nå at
man er i prosess med fusjonering av forskningsgrupper.
og
Fakultetet ønsker å legge til rette for at yngre forskningsledere får utviklingsmuligheter
stimulering til å utvikle nye forskningssatsinger ved fakultetet og har i samarbeid med
psykologimiljøene ved Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo gått sammen om
for yngre forskningsledere. Det nasjonale programmet
et nasjonalt lederutviklingsprogram
i
koordineres ved Det psykologiske fakultet, UiB. Programmet hadde oppstartsseminar
2013.
i
samlinger
fire
tH
opp
lagt
videre
er
det
og
november 2012,
Fakultetet ønsker å legge til rette for et tilbud til alle veilederne ved fakultetet og har derfor
oppnevnt en komite som skal utarbeide forslag til tema og opplegg for et seminar om
forskningsveiledning som planlegges gjennomført høsten 2013.
Tverrfaglige og flerfaglige

initiativ og sotsninger

I tråd med fakultetets strategiske plan vektlegges arbeidet med å sikre samarbeid knyttet til
fakultetets satsingsområder både internt og eksternt. Dette forutsetter god organisering av
den tverrfaglige og interfakultære virksomheten, herunder samarbeid med multilaterale,
bilaterale, nasjonale og regionale enheter. Dette er viktig for å møte både globale og lokale
utfordringer. Lokalt vil en styrke samarbeidet med regionale enheter som f.eks. helseforetak.
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Fakultetet vil videreføre regionalt samarbeid, styrking av den nasjonale
rusmiddelforskning og satsinger innenfor UiBs sentrale innsatsområder.

satsing

på

Status og strategi for publisering
I tråd med fakultetets strategiske plan tildeler fakultetet belønningsmidler for publikasjoner
for å stimulere forskningsmiljøene til å fokusere på publisering, og fortsetter også arbeidet
for en jevnlig og kritisk gjennomgang av publiseringskanaler.
Fakultetet har en pågående prosess med pensjonsavgang, og er i fase med tilsettinger og
utlysninger i en rekke faste stillinger. Rekrutteringsbehovet
varierer i noen grad mellom
fagmiljøene, og blant annet for å kunne opprettholde fakultetets publisering, har man
prioritert å rekruttere nye tilsatte innenfor våre fagdisipliner.
Enkelte av våre institutter rapporterer at prosessen med forskningsrådets fagevaluering har
generert fokus på publisering og skrivefasen. Som eksempel kan vi nevne oppretting av
fokusgruppe med den hensikt å styrke publikasjon. Videre har flere av instituttene interne
«kappeseminar» for stipendiatene. Også tildeIing av såkornmidler blir fremhevet som viktig
for muligheten til å fokusere på artikkelskriving. Et annet moment i denne sammenheng er
behov for avklaring av økonomi knyttet til Open Access publisering.
Kortfattet

omtale av faglige prioriteringer

og planer knyttet til ekstern finansiert forskning,

Nasjonalt er Norges forskningsråd, Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning
og Helse og rehabilitering sentrale finansieringskilder. Det vil være en prioritert oppgave
øke andelen prosjekt som mottar finansiering fra regionale helseforetak og midler fra
regionale forskningsstiftelser.
Det er også en ambisjon å øke omfanget av EU-finansiering
ved flere av instituttene.
Fakultetet har gjennom flere år systematisk prioritert ressurser til forskningsaktivitet og våre
fagmiljøer tilføres midler gjennom instituttenes fordeling til forskningsgruppene. I tillegg har
fakultetet etter søknad tildelt "såkorn"-midler. Dette har vært viktig for å styrke forskningsgruppenes konkurranseevne for slik å kunne øke ekstern finansiering både fra nasjonale og
internasjonale finansieringskilder. Erfaringsvis har tildeling av såkornmidler bidratt til at flere
av fakultetets forskningsgrupper har fått gjennomslag på søknader om ekstern finansiering,
bl.a. i NFR og EU.
FakuItetet vil fortsatt
stimulere
til økt søknadsaktivitet
og at fagmiljøene
søker
forskningsfinansiering
i samhandling med ulike aktører i samfunnet, som for eksempel
næringsliv, utdannings-, og helseinstitusjoner. I tråd med dette valgte fakultetet i 2012 å
tildele hvert av sine institutter stimuleringsmidler til frikjøp av forskere som fremmet og
ferdigstilte søknader i løpet av 2012/2013 til NFR/EU. Resultatene ses allerede i form av et
økt antall nye EU-søknader sammenlignet med 2011.
Oppfølging av fagevalueringen fra 2012
Fagerbergutvalget og NFR-evalueringen av psykologi og helseforskning satte fokus på
ansattes bruk av egen forskningstid. Fakultetet har derfor blant annet valgt å synliggjøre
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forventninger til ansattes bruk av egen forskn'ngstid og innført arbeidsplaner
redskap for planlegging av tid til henholdsvis undervisning og forskning.

som et viktig

En tydelig forventning er at ansatte skal søke å publisere egen forskning i internasjonale
fagfelletidsskrift. Det er en målsetting at fakultetet skal opprettholde og helst øke sin andel
av publiseringer i nivå 2 tidsskrift. Videre har en ved fakultetet etablert en felles forventning
om at ansatte i faste vitenskapelige stillinger skal inngå i aktive forskningsfellesskap/
forskningsgrupper.
En av de viktigste generelle anbefalingene fra evalueringen er at forskningsgruppene bør
være av en viss størrelse for å oppnå høy kvalitet. Fakultetet tar sikte på å følge opp NFR
evalueringen ved at forskningsgrupper som har fått en anbefaling om sammenslåing med
andre grupper eller dårlig evaluering bør restrukturere virksomheten.
gjennom
Fakultetsstyret har i 2012 prioritert en betydelig styrking av forskerrekrutter
For også å sikre jevn og forutsigbar rekruttering av
utlysninger av flere postdoktorstillinger.
stipendiatstillinger, har fakultetet i tillegg valgt å legge opp til to faste, årlige søknadsfrister.
foregår hovedsakelig ved Institutt for biologisk og
Fakultetets laboratorievirksomhet
medisinsk psykologi og ved fagmiljøene i Christiesgate 12. En felles labkomite arbeider for å
bedre utnyttelsesgraden for alle laboratoriene ved fakultetet.
Universitetsmuseet

8.7

Universitetsmuseet er siden høsten 2012 vært inne i en omstillingsprosess som vil berøre
alle sider av virksomheten. Denne prosessen gjelder først og fremst organisasjonsstruktur og
bemanningsplan, men parallelt gjennomføres et strategisk planarbeid innen alle museets
virkeområder. Her utarbeides nå en forskningsstrategisk plan for planperioden 2014-2020.
til egeninitierte
Museet økonomi gjør det ikke mulig med særlige budsjettavsetninger
forskningsprosjekter. Like fullt driver museets vitenskapelig tilsatte en omfattende forskning,
noe som i 2012 resulterte i en økning på omtrent 32 % mht publiseringspoeng og en økning
fra 7 til 11 prosent når det gjelder andelen av publikasjoner på nivå 2, men er likevel
vil fortsatt arbeide for å øke
Universitetsmuseet
vesentlig lavere enn på fakultetene.
prosenten.
virksomhet er først og fremst knyttet til mot
Museets bidrags- og oppdragsfinansierte
I henhold av Lov om Kulturminner. Her var inntekten rundt 29 mill
utgravningsvirksomheten
kr., mens inntektene fra NFR og andre prosjekter var på rundt 2 mill kr. og var hovedsakelig,
men ikke utelukkende knyttet til naturvitenskapelig forskning.
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2012
STORENYEPROSJEKTER

9.1
ERC

Det humanistiske fakultet
(Starting Grant) The Evolution of case, ALIgnment and argument Structure in
Indo-European (EVALISA) LLE,Starting Grant.
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Bergens forskningsstiftelse

:

From manuscript fragments to book history.
manuscript culture 1100-1300.
NER :

Norway

and the European

FRWRO: Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish
English (CONVAR),
Fellesløftet:
Poetry and Philosophy — Poetical and Argumentative
Philosophy, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Elements in Plato's
(F0F)

Holbergs ideologier og Contextual Aspects of Text Organization
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier(LLE).
SAMKUL:

(CATO),

Linguistic representations

of climate change discourse and their individual and

collective interpretations

(LINGCLIM), Institutt for fremmedspråk

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
EU:

9.2

Integrated Assessment of
Technology
from
within
vitenskapsteori.
Det matematisk-naturvitenskapelige

Societal Impacts of
Epistemic
Networks

Emerging Science
(EPINET), Senter

and
for

fakultet

NER :

(SFF) Birkelandsenteret

innen romfysikk,

EU:
innen

ELIXIR, bioinformatikk

node som vil bidra med viktige resurser, blant annet

ERC:

(Advanced grant )Terrestrial Gamma Flashes-the Most Energetic Photon
Phenomenon in our Atmosphere, Nikolai østgaard, Institutt for fysikk og
teknologi
(Starting Grant) Parameterized
informatikk

9.3
NFR:

Det medisinsk-odontobgiske

Institutt for fysikk og teknologi.

Approximation,

Saket Saurabh, Institutt

for

fakultet

(SFF) Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), ledet av professor Lars A. Akslen,
Gades institutt
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), ledet
av professor
Halvor
Sommerfelt,
Institutt
for
global
helse
og
samfunnsmedisinske fag.
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Utover dette er fakultetet representert som partner i SFF koordinert ved
Universitetet
i Oslo Norwegian Centre for Mental Disorders Research
(NORMENT).
Annen:

9.4

Senter for alders- og sykehjemsmedisin,
Institutt for global helse og
samfunnsmedisinske fag. Senter er ledet av postdoktor Bettina Husebø, og er
et samarbeid mellom G.C. Rieber Fondene og Universitetet i Bergen.

Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

EU:

European Consortium for Pacific Studies (ECOPAS),Institutt for sosialantropologi

NFR:

(FRISAM) Ageing, family ties and public policy, Institutt for økonomi
(VAM) Labour migration and the moral sustainabilty of the Norwegian welfare state,
Institutt for sammenliknende politikk.

9.5

Det psykologiske fakultet

ERC:

(oppfølging av ERC) «It's time for some music», Institutt
medisinsk psykologi,

for biologisk og

NFR:

(SFF) Det psykologiske fakultet er partner sammen med Det medisinskodontologiske fakultet i et SFFsem koordineres ved Ui0 (NORMENT).
Contextual and individual facters associated with gambling problems
gambling behavior in adolescence and young adulthood,
Institutt
samfunnspsykologi.
Two Ways to Increase Student Interest
Education, Institutt for pedagogikk.
Addressing the social determinants

EU :
10

for Mathematics

and
for

and Science in

of health, HEMIL-senteret

Marie Curie Career integration Grant i 2012, med oppstart i 2013.
FORSKNINGSDIREKTØRENS
KOMMENTARER

Fakultetenes
forskningsmeldinger
er i
styringsinformasjon for universitetsledelsen

likhet med tidligere
år
og UiBs styrende organer.

en

kilde

til

god

Fra UiB ble det sendt 23 søknader om midler tH Senter for fremragende forskning (SFF)i juni
2011, og endte opp med å få tre av de i alt 13 nye sentrene som det ble gitt støtte til. Med
tre SFF-er (Bjerknessenteret, CIPR og Senter for middelalderstudier) som ble avsluttet i 2012
opprettholder dermed UiB sitt tidligere antall sentre (fire). Det var viktig for UiB med sin
tydelige grunnforshningsprofil
å lykkes så godt i konkurransen om nye sentre som gir en
stabil finansiering over ti år. I tillegg gir SFF-statusen vanligvis et betydelig konkurransefortrinn
og høy uttelling i konkurransen
om andre forskningsmidler
nasjonalt og
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internasjonalt. Tre nye ERC-er bidrar også til å styrke grunnforskningsprofilen
og viser
sammen med SFF-tildelingene og fagevalueringene at UiB både har enkeltforskere og
forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Særlig gledelig er det at UiB har fått sine to
første Starting Grants.
I meldingene rapporteres det om at det arbeides videre med å styrke forskningsledelse, og
alle fakultetene
har nå enten
på egenhånd
eller
i samarbeid
med andre
forskningslederprogram.
Det er også positivt å registrere at fakultetene ytterligere har
styrket sin organisering av forskningsgrupper og har et aktivt forhold til oppfølging av de
fakultetsspesifikke
strategiene. Tiltakene vil bidra til å styrke forskningen gjennom økt
publiseringsvolum på alle nivå, bedre muligheter til å skaffe eksterne inntekter og gi høyere
kvalitet i forskerutdanningen.
Fakultetene melder om et økende tverrfaglig samarbeid både internt på fakultetene og
mellom ulike fakulteter. Dette er vokst fram som et resultat av prioriteringer og behov for
faglig fornyelse i fagmiljøene, og som en respons på definerte kompetansebehov hos store
oppdragsgivere som Forskningsrådet og EU. Eksempler på dette er samarbeidet mellom
Institutt for økonomi og SFF-en Centre for Cancer Biomarkers ved Det medisinskodontologiske fakultet, og samarbeidet mellom Det juridiske og psykologiske fakultet om
konfliktmegling.
Universitetets vitenskapelig publisering har vært i klar framgang siden 2005. Mens økningen
i publikasjonspoeng fra 2010 til 2011 var på kun 0,6 % har den fra 2011 til 2012 vært på 5 %.
Flere fakultetene har hatt stor framgang, men tre fakulteter har også hatt tilbakegang to år
på rad. De sistnevnte bør vurdere tiltak for å snu den negative utviklingen. Kvalitativt ligger
UiB høyere enn gjennomsnittet for norske universiteter når det gjelder publikasjoner på nivå
2, men det er stor variasjon mellom fakultetene og fra år til år. Det er viktig at fakultetene
fortsetter
med å arbeide målrettet med å styrke publiseringen både kvantitativt
og
kvalitativt. For å stimulere publiseringsaktiviteten
ble 6 mill, kr. satt av i UiBs budsjett for
2012 for å gi vitenskapelig ansatte som har produsert minst ett publikasjonspoeng i
gjennomsnitt per år (over tre år) 20.000 kroner i driftsstøtte. Det er foreløpig for tidlig å si
noe om effekten av ordningen, men dersom den virker etter hensikten vil den bidra til å øke
publikasjonsvolumet ytterligere.
Eksterne inntekter utgjør en viktig del av forskningsfinansieringen
og UiB har hatt en god
vekst over tid. Mange miljøer vil legge forholde enda bedre til rette, både faglig og
administrativt, for styrke denne delen av sin forskningsvirksomhet og har klare målsettinger
om å styrke søknadsaktiviteten og å øke inntektene både fra nasjonaIe og internasjonale
finansieringskilder
for forskning. EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon,
Horizon 2020, har sine første utlysninger mot slutten av 2013 og begynnelsen av 2014, men
det er viktig å allerede nå å begynne å posisjonere seg i forhold til de utlysningene som vil
komme og det er gledelig at et par av fakultetene er i gang med dette. Det er også verd å
merke seg at Det juridiske fakultet allerede nå omtaler ambisjonen om å bli tildelt en SFF i
neste søknadsrunde, noe som er en god påminnelse til andre fagmiljøer med filsvarende
ambisjoner om å starte planleggingen så tidlig som mulig.
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