NOTATER FRA FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG
Tirsdag 5.6.14 kl 9.00 – 11.00: Hiet, Administrasjonsbygget.

Sted:

Tilstede: Prorektor for forskning utvikling Kenneth Ruud (via Skype), prodekan
forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak), prodekan forskning Fred
Godtliebsen (NT-fak), Geir Gotaas (stab; med på sak 7-14),
museumsdirektør Marit Anne Hauan (TMU), prodekan forskerutdanning
Jan H Rosenvinge (Helsefak; fra klokka 10.15), stipendiat Erlend Dancke
Sandorf (TODOS), Aase Tveito (stab; med på sak 7-14) og
forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier (AFU; ref).
Forfall:

Prodekan forskning Michaela Aschan (BFE-fak), prodekan forskning Geir
Davidsen (Kunstfak), prodekan forskning Sameline Grimsgaard
(Helsefak), student Asgeir Fagerli Langberg (studentparlamentet),
prodekan forskning Wenche M. Kjæmpenes, prodekan forskning Turid
Moldenæs (HSL-fak), prodekan forskning Stig Harald Solheim (Jurfak) og
konstituert leder Eirik Reierth (UB).

Saksliste:
Sak 7-14 Oppfølging strategi
Sak 8-14 Posisjonering mot nærings-ph.d.
Sak 9-14 Drift av store eksternt finansierte prosjekter.
Sak 10-14 Oversikt over UiT-ansatte i ulike programstyrer i NFR.
Sak 11-14 Møteplan for høsten 2014.
Sak 12-14 Orienteringer (ettersendes).
Sak 13-14 Eventuelt.

Sak 7-14
Oppfølging strategi
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:





Det skal avholdes fem tverrfaglige workshoper til høsten som skal bidra til å
implementere UiTs nye strategi.
Workshopene bør være tverrfaglige, og bør bidra til å identifisere områder
under strategiens satsingsområder der UiT har særlige forutsetninger og hvor
UiT bør satse særskilt.
Hvem som skal bidra med å organisere workshopene ble diskutert, Tveito og
Gotaas tar med seg innspillene i videre tenkning rundt organisering av
workshopene.
Fakultetene bør bes om å identifisere hvem som skal delta i workshopene.




Potensielle tema som kunne være fokus for workshoper: Fornybar energi,
forvaltning av ressurser, helseteknologi, klimaendringer og urfolksrettigheter.
Storeheier innkaller forskningsstrategisk utvalg og de i stab som følger opp
strategi til eget møte i august om valg av tema for workshoper.

Sak 8-14
Posisjonering mot nærings-ph.d.
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:


Saken utsettes til neste møte siden Helsefak, det fakultetet som ønsket at saken
skulle diskuteres, ikke var representert.

Sak 9-14
Drift av store eksternt finansierte prosjekter.
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:




Det var ønske om mer detaljert informasjon om hva en eventuell tjeneste
skulle inneholde.
Arbeidsdeling mellom AFU og fakultetene i søknadsfasen mot Norges
forskningsråd ble kort diskutert.
Siden få fakulteter var representert, var det et ønske om at saken diskuteres
med utvidet ledergruppe.

Sak 10-14
Oversikt over UiT-ansatte i ulike programstyrer i NFR.
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:







Ønskelig at det sammenfattes slike oversikter jevnlig og at fakultetene får
tilgang til dem.
Det bør inviteres til et møte på høsten med UiT-ansatte som er representanter i
programstyrer, divisjonsstyrer og hovedstyre der man diskuterer
grenseoppgang for hva man kan diskutere med representantene og hvordan
man eventuelt kan høste informasjon og erfaring fra arbeid i Forskningsrådet.
For å øke muligheten for at UiTs ansatte blir valgt ut når institusjonen blir
formelt forespurt, bør man foreslå gode kandidater som dekker et bredt faglig
spektrum, er av begge kjønn og der det både foreslås navn som er kjente for
Forskningsrådet og nye.
For å øke muligheten for at UiTs ansatte velges ut av Forskningsrådet til verv i
Forskningsrådet der institusjonene ikke blir spurt, er det viktig at relevante
representanter ved UiT er synlige nasjonalt. Organisasjonen bør bevisstgjøres
på dette.

Sak 11-14

Møteplan for høsten 2014.
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Forslag til møteplan:
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:


De foreslåtte møtedatoene er ok:
o 16. september
o 21. oktober
o 25. november
 Ønske om at møtene legges til starten eller slutten av dagen.
 Storeheier avklarer i kalenderne til medlemmene hvilke tidspunkter som
passer best, og inviterer medlemmene i Outlook.

Sak 12-14

Orienteringer.

Ingen saker under eventuelt.

Tromsø, 12.6.2014/pvs
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