Fra: Storeheier Pål Vegar
Sendt: 18. september 2013 21:33
Til: Aschan Michaela; Davidsen Geir; Federhofer Marie-Theres; Godtliebsen Fred; Grimsgaard
Sameline; Kjæmpenes Wenche M.; Moldenæs Turid; Rosenvinge Jan H; Ruud Kenneth; Solheim Stig
Harald
Kopi: Anderssen Sølvi Brendeford
Emne: Møte i Forskningsstrategisk utvalg
Når: 24. september 2013 11:00-13:00.
Hvor: Styrerommet, administratsjonsbygget

Hei
Ledelsen har besluttet å opprette et forskningsstrategisk utvalg der alle fakulteter, Tromsø Museum
og UB er representert (se vedlagte mandat). Dere er i kraft av deres posisjon (prodekan/prorektor)
en del av forskningsstrategisk utvalg. Prorektor forskning leder utvalget, og dette skal i følge
mandatet ha følgende rolle:
1. Være rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen forskning og
forskerutdanning.
2. Bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.
Dere inviteres med dette til å delta i det første møtet i det forskningsstrategiske utvalget. Følgende
saker vil tas opp i møtet:
Sak 1-13 Rolle og arbeidsform til forskningsstrategisk utvalg
Sak 2-13 Hvilke saker bør forskningsstrategisk utvalg rette fokus mot H13/V14?
Sak 3-13 Eventuelt
UiTs Forskningsmelding 2010 og UiTs Forskningsrapport 2012 er bakgrunnsdokumenter for
diskusjonen i Sak 2-13.
De enhetene som har flere prodekaner som det kunne være naturlig at deltok i forskningsstrategisk
utvalg, må selv velge hvilken prodekan som skal delta i møtet (kun én fra hver enhet). Denne
representasjonen vil kunne avhenge av hvilke typer saker som skal diskuteres.
Representantene fra TODOS, studentparlamentet, TMU og UB vil også inviteres til møtet når
oppnevningen er klar.
Det vil legges opp til at man kan delta i møtet via Skype/Adobe connect fra Finnmark. Nærmere om
teknisk løsning for dette kommer vi tilbake til.
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