NOTATER FRA FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG
Sted:

Tirsdag 17.6.13 kl 11.00 – 12.30: Rådsrommet, MH-bygget.

Tilstede: Prorektor for forskning utvikling Kenneth Ruud (via Skype), prodekan
forskning Michaela Aschan (BFE-fak), prodekan forskning Geir Davidsen
(Kunstfak), prodekan forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak), Jan
Erik Frantsvåg (UB; med på sak 14-14), konstituert leder Eirik Reierth
(UB), stipendiat Lindis Merete Bjoland (TODOS), prodekan forskning
Stig Harald Solheim (Jurfak) og forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier
(AFU; ref).
Forfall:

prodekan forskning Fred Godtliebsen (NT-fak), prodekan forskning
Sameline Grimsgaard (Helsefak), student Asgeir Fagerli Langberg
(studentparlamentet), museumsdirektør Marit Anne Hauan (TMU),
prodekan forskning Wenche M. Kjæmpenes, prodekan forskning Turid
Moldenæs (HSL-fak), prodekan forskerutdanning Jan H Rosenvinge og
Erlend Dancke Sandorf (TODOS).

Saksliste:
Sak 14-14 Open Access.
Sak 15-14 Kommersialisering av forskning.
Sak 16-14 Posisjonering mot nærings-ph.d.
Sak 17-14 Plan/strategi for organisering av større infrastruktur.
Sak 18-14 Eventuelt.

Sak 14-14
Open Access.
Presentasjon av status og utfordringer ved Jan Erik Frantsvåg, UB.
Utdrag fra den etterfølgende diskusjonen:
 Påstandene om regresskrav og oppsigelser bør tones ned.
 Viktig at forskere får god informasjon om OA.
 Veldig bra dersom UB kan gjenta øvelsen med å lage en Excel-fil med
oversikt over kvalitetssikrede OA-tidsskrifter.
 Bistand til forskere med å egenarkivere publikasjoner bør være best mulig.
Hva kan Cristin-superbrukerne bistå med? AFU tar dette opp i UiTs Cristinforum.

Sak 15-14
Kommersialisering av forskning.
Presentasjon av noen utfordringer ved Pål Vegar Storeheier, AFU.
Utdrag fra den etterfølgende diskusjonen:
 Det ble uttrykt at man kjente igjen problemstillingene i presentasjonen.
 Det er ønskelig at noen av de nevnte utfordringene (særlig eierskap av patenter
og eierskap i bedrifter) tas opp igjen som tema til høsten.
 UiT bør posisjonere seg mot nasjonale miljøer.

Sak 16-14
Posisjonering mot nærings-ph.d.
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 17-14
Plan/strategi for organisering av større infrastruktur.
Noen utdrag fra diskusjonen:
 Enighet om at UiT bør bli bedre til å posisjonere seg mot nasjonal
forskningsinfrastruktur.
 Ferske eksempler på at fagmiljøer ved UiT ikke har blitt med i infrastrukturkonsortier der UiT burde vært med (bioimaging).
 Det var nylig et møte som omhandlet forskningsinfrastruktur mellom
Forskningsrådet, NT-fak og BFE-fak.
 Enkelte forskere er litt resignert i forhold til å nå opp i kampen om midler til
nasjonal forskningsinfrastruktur.
 Det er flere initiativ ved HSL-fak knyttet til etablering av databaser (engelsk
språktilegnelse, kommunedata og samiske navn på fjord og fjell (Sesam og
BFE-fak)).
 Kunstfak har planer om å etablere en distribuert lab i forlengelsen av
Verdione-prosjektet.
 UB etablerer lingvistikkarkiv den 17.6.2014. Mer informasjon om TROLLing
her: http://uit.no/tavla/artikkel/379895/trolling-lansering.
 Prorektor ønsker individuelle møter med HSL-fak og Kunstfak om planer for
infrastruktur.

Sak 18-14
Eventuelt.
 Følgende tema var det ønske om at skulle behandles i forskningsstrategisk
utvalg til høsten:
o UiTs strategi og workshoper.
o Eierskap av patenter og i bedrifter.
o Forsknings- og utdanningsmeldinga.
o Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
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o KDs EU-strategi.
Det vil lages en egen nettside der all relevant informasjon om
forskningsstrategisk utvalg blir lagt (mandat, møteplan, møteinnkallinger,
notater fra møter, etc.). Medlemmene i utvalget og utvidet ledergruppe blir
informert når denne er på plass.

Tromsø, 27.6.2014/pvs
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