
REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 23. FEBRUAR 
 
Til stede:  
Fra forskningsgruppene: Margareth Hagen (leder),  Myriam Coco, Åsta Haukås, Miguel 
Quesada-Pacheco, Zeljka Svrljuga, Håkon Tveit, Harald Ulland,  
Meld forfall: Ingunn Lunde, Åse Johnsen, Synnøve Rosales 
 
Fra gruppe B: Ingen møtt, Kari Salkjelsvik hadde meldt forfall 
 
Orienteringer: 
 
1. Oppsummeringsrapport – fremdriftsrapporter 2008/2009 
Det ble orientert om arbeidet med gjennomgang av fremdriftrapportene fra stipendiater og 
veiledere. 
 
2. Utkast til formulering av kontrakter i forhold t il Cotutelle-avtaler 
og Joint Degrees, tidligere sendt ut til alle ansatte. 
Jan orienterte om de tilsendte utkastene til Cotutelle- og Joint Degree- avtaler som 
universitetet sentral hadde sendt ut. Det ble bemerket at Joint Degree er langt mer komplisert 
å få på plass enn Cotutelle-avtaler. Dessuten er det viktig med felles kontrakter, slik at alle 
aktuelle stipendiater får de samme betingelser i en slik samarbeidsavtale. 
 
 
Utvalgssaker. 
 
1. forskergruppenes status: utfordringer 
 
De frammøtte representantene for forskergruppene presenterte status og kommende 
aktiviteter. 
 
a) KIK : Konferansen ”Nolan”, som arrangeres i København i november, får 5 deltagere fra 
UiB. Det er viktig å sette Bergen på kartet i denne sammenheng. To personer var på en 
konferanse i Lisboa i 2009. Gruppen har hatt flere fellesmøter med prosjektpresentasjoner. 
Nytt nr. av Corrientes kommer ut i mars. 
 
b) Omsettingvitenskap og kontrastiv lingvistikk. 2 lesegrupper er startet. Det er holdt flere 
fellesmøter med prosjektpresentasjoner 
 
b) Strategier for språkkompetanse: Gruppen har økt sitt medlemstall i 2009, også ved HiB. 
En dags-konferanse i fagdidaktikk skal avvikles 31. mai. Hvert år blir en internasjonalt 
anerkjent forsker i fagområdet invitert som gjesteforeleser ved fakultetet. 
 
c) Europas grenser: Dette er en stor gruppe som ble startet i 2007. Man har hatt konferanser 
både i St. Petersburg og Athen. Fra sistnevnte skal det publiseres artikler. Gruppen planlegger 
for tiden flere aktiviteter. 
 
d) Språk og kultur i Latin-amerika : Gruppen har mange deltagere; også utenfor UiB. To 
forskningsprosjekt er knyttet til språk i Panama og Costa Rica. Det er utgitt mange 
publikasjoner som omhandler språkgeografiske forhold. En konferanse er planlagt i Bergen i 
september dersom det innvilges økonomisk støtte til formålet. 



 
e)  LIAS:  Man startet opp i september 2009 med en workshop. Prosjektet har gjennomført 50 
pilotintervjuer med innbyggerne i alle spanskamerikanske hovedsteder angående holdninger 
til spanske talemål. Det vil bli utført omkring 400 intervjuer i hver hovedstad. For tiden 
forskes det på språkholdninger mellom spansk i Spania og i Latin-Amerika. 
 
 
 
f) Litteratur og vitenskap : Forskningstema er forholdet mellom humanisme og 
naturvitenskapene. En stor konferanse gjennomført i 2008 vil bli fulgt opp med bokutgivelse. 
Gruppen har medlemmer fra IF, LLE og SVT. Man har også kontakt med det 
vitenskapsteoretiske miljøet ved AHKR. Det skal avholdes en konferanse i april med innlegg 
fra IF-forskere.  Høsten 2010 skal det avholdes en konferanse med tema ”menneske og 
maskin” 
 
2. Forskergruppenes nettsider 
 
Her ble det stilt spørsmål om det ikke burde være en felles mal for alle gruppene, slik at det 
blir mest mulig grad av harmonisering i presentasjonen av de forskjellige forskergruppene. 
Man ville også henstille til de ansvarlige redaktørene å sørge for å oppdaterte sine 
hjemmesider jevnlig. Det ble også etterlyst kurs i publiseringsverktøyet, slik at de involverte 
kan gjøre mye av oppdateringene selv. 
 
3. Forskningsmeldingen 
 
Utkast til forskningsmelding ble utdelt i møtet. Møteleder gikk gjennom en del sentrale sider 
ved forslaget, slik at medlemmene kunne kommentere disse.  
 
I løpet av gjennomgangen kom det fram en del synspunkter og kommentarer: 
 

• ordet ”nettverk med forankring i HF generelt” bør tas inn i tekstens side 1. 
• Det bør inn et ekstra avsnitt om formidlig (ikke bare ”tellekanter”) 
• Frist ang. innberetning av publikasjoner (forlagene er ofte seine slik at publikasjoner 

ikke kommer med i rapporten for inneværende år) 
• Hvilke kriterier kan brukes for å definere ”strategiske forskningsområder?” 

            Hvilke av de opplistede kriterier er de viktigste? Her hadde medlemmene til dels ulike   
            rangeringer, men alle fremhevet kriteriet ”nyskapende”. Man understreket også 
 viktigheten av å bevare bredden i HFs forskningstradisjon, og at man ikke burde 
 operere med kriterier som risikerer å hindre nyskaping og nye forskningssamarbeid, og 
 -områder.  
 
 
 
Margareth Hagen       Jan A. Johansen 
 
 


