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Bakgrunn

I henhold til universitetets strategi for 2011-2015 skal de to hovedsatsingsområdene marin
forskning og utviIhingsrelatert forskning evalueres innen utgangen av strategiperioden. En
evaluering vil være et viktig grunnlag for beslutninger om nvordan satsingsområdene skal
følges opp i arbeidet med utforming av ny strategi for universitetet. Det er også viktig å se
disse satsingsområdene i sammenheng med et ønske om a etablere klima som et tredje
satsingsornråde.
Viserektor for InternasjonalIsering Anne Christine Johannessen, vI samarbeid med
arbeidsgruppen og sekretariatet for ny strategi ved UIB, 2015 - 2022, har det faclige
oppfølgingsansvaret for evaluerinaen.
Prosess
Fra universitetets side er det ønskelig at evalueringene forestas av to bredt sammensatte
paneler med Internasjonalt anerkjente fagpersoner, foreslått av fagmiljøene. EvaKteringen
bør besta av vitenskapelig produksjon (publikasjonerfavhandlinger), utdanning
(kompetansebyggingimasterprogram/forskerskoler), samarbeid med randsonen,
internasjonalt samarbeid, formidling og en vurdering av tverrfaglighet og tverdaglige sentres
funksjon. Unwersitetet ønsker primært fokus på den perioden satsingsomradene har vært
nevntistrategien for UiB. dvs, fra og med 2005, og at de reiativt nylig gjennomførte
evalueringene av deler av satsingsområdene, blir nyttiggjort.
Universitetet har vært dialog med NIFU om muligheten for å bistå med sekretariatsfunksjonen for en evaluering. NIFU har sagt seg interessert i a påta seg et sIIM oppdrag, som
både vil omfatte n sekretærfunksjon for å organisere arbeidet, samt å bidra
datainnsamling og sikre framdrift i arbeidet. Det siste er erfaringsmessig mer krevende, og
krever ofte mer fagkompetanse. NIFU har skissert følgende oppiegg for gjennomføring av en
evaluering som omtalt over:
2,5 månedsverk settes av ti: den rene sekretariatsfunksjonen, og en person fra NIFU
er dedikert på denne oppgaven. Kostnadsbelop ca. kr 350.000
T sammen ett månedsverk settes av WbIstand fra ulike nøkkelpersoner på NIFU
som vil ha mer spesifikk fagkunnskap Innenfor de ulike delene av evalueringen. De vU
kunne hentes Inn og bidra til strategievalueringen når behovene oppstår.
Kostnadsbelop ca. kr 150.00.

I tillegg vil det komme relseutgrfter til og fra Bergen når det er aktuelt, NIFU har gjennomført
Usvarende oppdrag tidligere, og vedlagt ligger en Ilste over relevante leveranser de siste tre
ar
I tillegg til NIFUs arbefdsinnsats vll det også tilkomme honorar og reiseutgifter for de to
panelene som er tenkt satt sammen av 6 personer i hvert, inkludert leder.
NIFUs bidrag kan gjennomfores innen utgangen av august

år.

Universitetsdirektørens
merknader
Universitetsdirektøren viser til gjeldende strategisk plan, hvor det som pekt pa ovenfor er
fastslatt at en slik evaluering skal gjennomføres «i løpet av planperioden» (5.10). Dersom
evalueringen skal kunne gi viktige innspU i det pagaende arbeid med kommende strategiplan
(jf. styresak 16/14 og xx/14) er det nødvendig at dette blir gjort i løpet av våren/sommeren
inneværende år. Selv om oppnevning av de to evalueringspanelene gjøres av UlB i samrad
med fakultetene og fagrniljøene, er det universitetsdirektørens oppfatning at det vil være
formalstjenlig a dra nytte av den profesjonelle kompetanse som en ekstern leverandor, I
dette tilfellet NIIFU, besitter med hensyn tl! datainnsamling, koordinering, tilrettelegging og
rapportskriving. Universitetsdirektoren vil derfor tilrå at styret slutter seg til et
evalueringsopplegg som skissert.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til
vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til evaluering av de to hovedsatsingsomradene
forskning og utviklingsrelatert forskning i tråd med det skisserte opplegget.
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