NOTATER FRA FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG
Sted:

Fredag 16.1.15 kl 11.30 – 15.00: Hiet, Administrasjonsbygget.

Tilstede fra utvalget:
Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud, prodekan forskning
Michaela Aschan (BFE-fak), stipendiat Lindis Merete Bjoland (TODOS,
vara), student Øyvind Dammerud (studentparlamentet), prodekan
forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak), førsteamanuensis Magne
Frostad (Jurfak, vara), museumsdirektør Marit Anne Hauan (TMU),
konstituert dekan Wenche Kjæmpenes, prodekan forskerutdanning Jan H
Rosenvinge (Helsefak) og forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier (AFU;
ref).
Forfall:

Prodekan forskning Geir Davidsen (Kunstfak), prodekan forskning Fred
Godtliebsen (NT-fak), prodekan forskning Turid Moldenæs (HSL-fak),
Stipendiat Silje Eileen Nordmo (TODOS), konstituert leder Eirik Reierth
(UB) og prodekan forskning Sameline Grimsgaard (Helsefak).

Andre inviterte deltakere:
Inger Greve Alsos (TMU), Jeanette Andersen (BFE-fak), Synnøve Thomassen
Andersen (Finn-fak), Sølvi Anderssen (AFU), Kristine Bentzen (HSL-fak), Magritt
Brustad (Helse-fak)), Edel Elvevold (BFE-fak), Antonio Fabregas (HSL-fak), Lars
Figenschou (UB), Marianne Foss (UB), Karl Frafjord (TMU; fra 13.15), Isabelle
Guissard (Finn-fak), Tore Guneriussen (NT-fak), Marit Hauan (TMU), Trude Haugli
(Jurfak), Rolf Anker Ims (-fak), Ståle Liljedal (Helsefak), Kari Melby (NTNU), Kjell
Magne Mælen (Kunstfak), Sonni Olsen (HSL-fak), Geir Rudolfsen (BFE-fak), Arne
Smalaas (NT-fak), Ann Karin Tobiassen (POA), Bjarte Toftaker (POA), Aase Tveito
(stab) og Kathrine Tveiterås (BFE-fak).

Program:
11.30-12.00:
12.00-12.45:
12.45-13.15:
13.15-13.30:
13.30-14.15:
14.15-15.00:

Utviklingstrinn i forskningsgrupper og modeller
forskningsgruppeorganisering, v/Kenneth Ruud
NTNU sitt arbeid med utvikling av fremragende forskningsmiljø,
v/Kari Melby (NTNU)
Spørsmål/diskusjon
Kaffe/benstrekk
Rekruttering, innledning 5-10 minutter, v/Ståle Liljedal
Utvikling av fremragende forskningsmiljø/grupper, v/ Marie-Theres
Federhofer

Kari Melby:
Utvikling av fremragende forskning: NTNU Toppforskning
NTNU har identifisert toppforskningsmiljøene og er tydelig på hvem disse
er: http://www.ntnu.no/forskning/toppforskning
Større søknader om ekstern finansiering
Prosess:
• Begynner arbeidet tidlig
• Er raus med egenandeler
• Etablerer en referansegruppe (prodekaner for forskning): Kvalitetssikre
søknader, ikke sende konkurrerende søknader, identifisere vitenskapelig sterke
personer som kan ha lederrolle
• Tett administrativ oppfølging
• Også bistand ift. jus og økonomi
• Informasjonsmøter
• Bruker eksterne konsulenter
• Samhandler med SINTEF
• Koordinerer ift. industripartnere
• Prosesser styrt fra toppen, men forankret i fakultetene
SFFer: 1,7 millioner cash i året + tre stipendiater
SFIer: 1 million cash i året + 2 stipendiater
Ved suksess: Feiring med kake sammen med rektorer når noen lykkes
FRIPRO
Jobbet aktivt for å øke søknadsvolumet fra NTNU
Jobbet for å øke kvaliteten til søknadene
Identifisere søkere tidlig
Tilbud om intern leser ved NTNU
H2020
Stort fokus på H2020 ved NTNU
Stor økning i antall søknader
Mange avslag til tross for svært gode vurderinger
Omfordeling av 17 millioner kroner – forskutterer inntekter:
• Forskergrupper som koordinerer prosjekter får 25 % ekstra i tillegg dersom
man er koordinator (15 % hvis man er partner) + en stipendiatstilling fra
fakultetet. Insentivet regnes på bakgrunn av NTNUs andel av budsjett.
• ERC: + 15 % + stipendiat fra eget fakultet
• Støtten går direkte til forskergruppen.
• Midlene trekkes fra fakultetet to år etter.
Gode erfaringer: motiverer til søknader og særlig koordinerte prosjekter
Suksess innen ekstern finansiering gjør at økonomien til disse enhetene og
handlingsrommet deres blir lite – et dilemma
Ulike grader av suksess innen ekstern finansiering påvirker NTNUs interne
budsjettfordeling, og gjør at de som er gode på ekstern finansiering får mer av de
interne midlene
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Støtteapparat EU
Én EU-rådgiver sentralt for hvert fakultet + EU-rådgivere på fakultetene
EU-økonomigruppe sentralt ved NTNU: 6 ansatte; ansvar for budsjettoppsett +
forhandlingsfase
Vurderer et eget Brusselkontor: NTNU ønsker sterkere tilstedeværelse i Brussel
Ikke et problem med økonomistyring i prosjekter
Gullkortgrupper
NTNU har gitt sju grupper «gullkort» mot Europa, dvs. finansiering av en faglig
prosessleder og driftsmidler for å vinne europeiske prosjekter.
En gruppe på hvert fakultet
Identifiserte grupper med erfaring fra EU, som har evne til å lykkes, identifiserte
prosessledere og faglige drivere
50 % finansiert fra rektor 50 % fra eget fakultet
ERC
Synes ikke NTNU lykkes godt nok
Identifiserer aktuelle ERC-kandidater
Målrettet oppfølging med kurs og samlinger
Tilbakemeldinger på søknader fra NTNU-interne lesere
Eksterne konsulenter
Feedbacksesjoner
Teknisk støtte
Intervjutrening
Erfaringer med at personer med høy H-faktor som ikke lykkes. Skyldes dette for lite
spenstige ideer i prosjektene?
Stjerneprogrammet skal øke suksessen innen ERC
(http://www.ntnu.no/forskning/stjerneprogrammet)
17 deltakere tatt opp i programmet
Klekket ut administrativt
4-årig program for 17 talenter fra 6 fakulteter
Utgangspunkt: unge forskertalenter innen FRIPRO
Ekstrarunde som fanger opp unge talenter som ikke nådde opp eller søkte unge
talenter fra NFR. Disse ble tatt inn på bakgrunn av eksterne, internasjonale
vurderinger
Vurder om man skal ta opp nye årstrinn, fem blir nok tatt inn på en innføringsklasse
som senere blir en del av hovedprogrammet
Skal ha internasjonale mentorer (en velrenommert internasjonal forsker). Denne
mentoren identifiseres, og rektor sender forespørselen om vedkommende kan påta seg
oppgaven.
Medlemmer:
• Aldersgruppe fra 28 til rundt 40 år
• Driftsmidler: 200 000 kroner i året + en stilling (fakultetene)
• Får lettelser når det gjeler andre plikter/oppgaver
• Skal veilede ph.d.-studenter
• Hjelp til å prioritere + hjelp til å frigjøre seg fra veileder
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• Skal ha et internasjonalt opphold (minimum et halvt år ute)
Moser ansetter aldri noen som har vært ph.d. hos dem før de har jobbet et annet sted
Vil ha dialog mellom deltakerne og rektor/stab
Onsager fellowship (http://www.ntnu.no/forskning/onsager-fellowship)
Utlysning internasjonalt i 2015
Bruke den nye innstegsordningen
Målsetning for ordningen er ERC-grant
Påslag institusjonene fikk i 2014 på RBOen vil bli benyttet til å bygge opp ordningen
Omfang: 10-12 stillinger
Identifisere fagområder for utlysning
De fakultetene som bidrar lite til RBO får én stilling, mens de som bidrar mye til
RBO får to stillinger
2,5 millioner kroner per kandidat per år
Elementer:
• Driftsmidler, ph.d.-stilling og driftsmidler
• Mentor, karriereplanlegging
• Arbeidskontrakter
• Opplegg for midtveisevaluering og sluttevaluering
International chairs
Bedt næringslivet om å finansiere international chairs
10 millioner kroner per søker per år
Hente internasjonale toppforskere til NTNU
Er i forhandling med to industripartnere
Implementering av strategi ved NTNU
Godt forankret strategi
Heve kvaliteten i bredden + Miljøer i verdensklasse
Tematiske satsingsområder
Strategisk oversettelse: Hvordan oversette strategi?
Viktig å holde seg med strategiske midler sentralt + spleiselag
Lang erfaring med tematiske satsingsområder (fra 1999)
• Energi
• Havromsvitenskap og teknologi
• Helse velferd og teknologi
• Bærekraftig samfunnsutvikling
Åpen, men styrt prosess for å komme fram til de tematiske områdene
Forankring viktig, omfattende prosess, lite ressurser, aktivitet skal skje på enhetene
Koordinator for hvert satsingsområde finansiert av rektor + tre stipendiatstillinger per
satsingsområde.
Prodekanene ansvar for å mobilisere aktivitet
Viktig at koordinatorene slippes inn på ledermøtene
Moser-miljøet (Kavli-senteret)
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Kostbart (krever mye i infrastruktur), men dette kreves for å skape verdensledende
miljøer

Kenneth Ruud:
Utvikling av verdensledende miljøer
Inspirert av Søren Barlebo Rasmussens tanker om potensialeledelse
Internasjonal mobilitet gir høyere impact
Viktig å rekruttere internasjonalt
Sette sammen team som fungerer godt
Ulike modeller for organisering av forskningsgrupper:
Rakettmodell med én leder og et klart mål
• Effektiv ressursbruk
• Sikrer prioritering og at man velger bort noe
• Faren er at man kan gå mot feil mål
• Vanskelig å skifte kurs
• Kan være kynisk i bruk av menneskelige ressurser
Den fleksible samarbeidsmodellen – seniorklubben (stjernemodellen –
amøbeklubben)
• Et økosystem
• Fleksibilitet
• Mange kan ta ansvar
• Bruk av manges kompetanser
• Kan bli utydelig
• Vanskelig å velge bort noe
• Ikke veldig tydelig profil
• Politiske kamper
Firefasers modell for utvikling av en forskergruppe (se figur i presentasjon)
Prosjekter gruppen har styrer hvor man går. Når man er kommet lenger (for eksempel
Moser) tar man mer selektive valg for hva som tjener forskningsgruppen
Ikke alle forskningsgrupper bør presses i retning av toppnivåene i modellen
Koordinering fra rektornivå?
De som ikke har nådd opp i FRIPRO bør gå igjennom en ekstern leser prosess
Etablere Birkeland fellowships?
Fra diskusjonen:
I store prosesser er det viktig å overholde interne frister: NTNU klare frister internt
Gullkort ide fra Medisin
Eksterne søknader bør ha eksterne lesere. Unaturlig å skrive en søknad i et vakuum.
Dersom man skal ha interne frister i forkant av eksterne frister, bør disse skape reell
merverdi
NTNU: Publisering er et viktig punkt, egen publiseringspolitikk ved NTNU
UB kan bidra med bistand i søknadsfasen
Ståle Liljedal:
Rekruttering av unge forskere
Nytt grep ved Helsefak
5

Dette var en del av en større pakke: Interne midler til egne ansatte + rekruttering
Ønske om å rekruttere forskere som har evner og motivasjon for internasjonal
toppforskning
Utfordringer ved Helsefak:
• For få talenter på internasjonalt toppnivå internt
• Henter for lite midler fra EU
• Ingen SFF/SFI
Ordinære stillingsutlysninger tiltrekker seg få søkere
Norwegian Centre for molecular Medicine (NCMM; http://www.ncmm.uio.no/) sin
ordning for ung assosiert forsker:
• 5 år gruppeleder
• Ikke undervisningsplikt
• Kan få fem års forlengelse
• Krav om translasjonsforskning
12,5 millioner kroner per år over 5 år inkludert lønn
Spleiselag UNN, Helse Nord og Helsefak
I tillegg bruk av rekrutteringsstillinger og infrastruktur
Prosess:
• Internasjonal utlysning på engelsk
• Brukte nettverk til forskere og NCMM
• Eksterne evaluatorer – viktig for aksept internt
• Rangert kun etter vitenskapelig kvalitet (krav om klinisk relevans)
• Minimere tid fra utlysning (bedømmelseskomite oppnevnt i forkant,
oppnevnte flere enn det man trengte for å kunne skifte ut medlemmer ved
inhabilitet)
• Planla møter parallelt med utlysning
• Ekstra god lederstøtte og administrativ støtte til komité
Resultater: 30 søkere, 16 funnet kvalifisert, 6 invitert til intervju, 2 tilbud sendt ut
etter 2 måneder, kontraktsforhandlinger (krevende og lett å være litt naiv i forkant)
To forskere tilsatt: Lorena Salaz og Søren Abel
Må ofte ha større pakker enn man først antar
Bra å knytte seg opp mot en kjent merkevare (NCMM)
Legitimitet internt ved å også lyse ut interne forskningsmidler for å posisjonere seg
mot SFF- og EU-søknader
Ekstern evaluering bra for alle part
Under intervjurunden ble kandidatene tatt med på en sightseeing og vist Tromsø og
omegn. Kan være viktig for å motivere søkere.
Planlegging av rekrutteringsprosessen viktig
UiT ikke tilpasset å gjøre raske tilsettinger
UiT bør se på hvordan vi bedre kan ivareta «dual careers»
Mari-Theres Federhofer:
Hvordan bygge gode forskningsmiljøer? Noen erfaringer fra HSL-fak
Arbeidet med forskningsgrupper er godt forankret i strategien og i fagmiljøene
Ramme totalt 2,3 millioner per år
Utlysning
41 søknader, innvilget 17
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Tre nivåer på forskningsgruppene (1: 50 000 kr/år; 2: 150 000 kr/år (fem grupper);
300 000 kr/år pluss en ph.d.-stilling (4 grupper)(for definisjon: se presentasjon)
Kombinere tildelinger med utvikling av forskningslederkompetanse
Vurderingspunkter:
• Må fremstå som gruppe
• 6-10 medlemmer
• Langsiktig plan med målsetninger
• Relevans for HSLs og UiTs strategi
Mest opptatt av å skape gode rammer for forskning og forståelse for at forskning er en
kollektiv prosess
Gode erfaringer med at ordningen oppfattes som attraktiv/har høy status internt
Ph.d.-studentene oppfatter det som positivt å være en del av en forskningsgruppe
Foreløpig får ikke forskningsgruppelederne personalansvar, men er en formell del av
informasjonsflyten ved enheten og et viktig virkemiddel for å implementere
strategiene.
Fra diskusjonen:
HSL-fak gjorde det godt i FRIPRO i fjor: kan blant annet skyldes erfaring fra
komitearbeid i Forskningsrådet, erfaring fra tidligere søknader og/eller bistand fra
eksternt konsulentbyrå (?)

Forskningsstrategisk utvalg vil ta med innspillene og ideene fra seminaret videre blant
annet i arbeidet med å skape verdensledende miljøer, implementering av
gjennomgående strategier, bruk av innstegsstillinger, strategi for ekstern finansiering
og andre større prosesser i 2015.
Neste møte fokus på mentorordning både innen utdannings- og forskningsvirksomhet.

Tromsø, 18.1.2015/PVS
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Utvikling av fremragende forskning:
NTNU Toppforskning
Prorektor Kari Melby
UiT – Norges arktiske universitet 15.01.2015

Etablerte, eksterne virkemidler:
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•

SFF, SFI, FME
– Strukturerte og ledete søknadsløp fra rektors stab
– Intern finansiering – rektor og fakultet
– Lederoppmerksomhet og feiring

•

FRIPRO
– Motivere til økt søknadsvolum
– Kvalitetssikre søknader – fakultetsnivå

•

Horisont 2020
– Støtteapparat og insentiver
– «gullkortgrupper»
– ERC

Nye interne virkemidler
• Stjerneprogrammet
• Onsager Fellowship
• International chairs
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Stjerneprogrammet
- kvalifisering for egne talenter
•

Igangsatt, oppstart juni 2014

•

4-årig program for 17 deltakere fra 6 fakulteter

•

Utvelgelse basert på internasjonale peer review evalueringer

•

Åpent for nye deltakere som resultat av søknader om Unge talenter

•

Finansiering gjennom Forskningsrådet, Fellesløftet og egne midler

•

Målet å konkurrere om European Research Council Grants

•

Elementer
– Internasjonal mentor
– Mulighet for konsentrasjon om forskning
– Veiledning av ph.d.-kandidater og post doktorer
– Samlinger
– Driftsmidler
– Profilering, http://www.ntnu.no/forskning/stjerneprogrammet

•

Langsiktige kvalifiseringsplaner utvikles i samarbeid med mentorene
(publisering, internasjonalisering, forskningsledelse, prosjekter etc)
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Onsager Fellowship
- internasjonal rekruttering av talenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Planlegger utlysning vinter 2015
Onsager Fellowship som internasjonalt anerkjent NTNU-merkevare
forbundet med høy vitenskapelig kvalitet
Internasjonal rekruttering innenfor spissområder ved NTNU
Krav om meget høyt vitenskapelig nivå, ERC Grants er målet
Lyses ut som innstegsstillinger (tenure track) - pilot
Finansiering over RBO ekstra
Omfang 10-12 stillinger
Identifisering av fagområder for utlysning og fakultetsfordeling
Elementer:
– Startpakke, ph.d.-stilling og driftsmidler
– Mentor, karriereplanlegging
– Arbeidskontrakter
– Opplegg for midtveis- og sluttevaluering

International Chairs
- rekruttering av internasjonale toppforskere
• Under utvikling i to varianter – med/uten
næringslivsfinansiering
• Diskusjon med utvalgte næringslivspartnere
• Første drøfting av hvilke områder
• Internasjonale toppforskere til NTNU innenfor
framtidsrettede strategiske samfunnsområder
• Chairs som merkevare for NTNU og for medfinansierende
næringsliv
• Ansettelse bare dersom toppkandidat
• Konkurransedyktig lønn og solid startpakke
• Ca 10 millioner/år (NTNU, industri, gaveforsterkning)
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Å implementere strategi – NTNU som eksempel
1.

Strategi som er godt forankret, tydelig budskap og klare prioriteringer: Kunnskap
for en bedre verden – NTNU internasjonalt fremragende 2011-2020
Tre budskap forskning
- kvalitet i all forskning
- miljø i internasjonal toppklasse
- tematiske satsingsområder og muliggjørende teknologier
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2.

Strategieier: myndighet og ansvar: prorektor forskning/dekaner og prodekaner.

3.

Strategisk «oversettelse»: ledelsesmessige og administrative ressurser til å
operasjonalisere strategi = strategisk stab forskning

4.

Konkrete tiltak som kommuniserer internt og eksternt
Eksempel: NTNU Toppforskning (Stjerneprogrammet; Onsager Fellowship; International
chairs)

5.

Økonomiske muligheter til å realisere strategien (rektors strategiske midler, interne
spleiselag)

6.

Forankring, oppslutning

4 tematiske satsningsområder 2014–2023:
Energi
Olav Bjarte Fosso

Helse, velferd og teknologi
Magnus Steigedal
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Havromsvitenskap og –teknologi
Ingrid Schjølberg

Bærekraftig samfunnsutvikling
Annik Magerholm Fet

TSO Energi fakta:
• Energi: Et strategisk område på NTNU siden
2000
• Det største tematiske området:
– 6 av 7 fakultet involvert
– 30 institutter (av 54)
– Minst 60 forskningsgrupper

• Bredt område:
–
–
–
–
–
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Energi omdanning, transport og forbruk
Elektrisitet / Olje / Gass
Industriell og privat husholdnings anvendelse
Energi effektivitet
Samfunnsmessige aspekter / Energi politikk / Etikk

Havromsvitenskap og teknologi
Hav, miljø og samfunn
Grønn shipping

•
•
•

Ned i
havrommet

IKT
Materialer
Bioteknologi

Operasjoner i
Arktis

Bærekraftig
havbruk

Marine
mineraler og
fornybar

Generisk kompetanse

Bærekraftig samfunnsutvikling - Modell
med tversgående temaer
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Hvordan lykkes med Tematiske
satsingsområder?
•
•
•
•
•
•
•
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Åpen – og styrt – prosess for å identifisere tema
Ta seg tid og skape fora for utvikling og diskusjon
Styre mot beslutning
Ledelseskapasitet og forankring i hvert område
Finansiering: rektors strategiske midler og fakulteter
Rapportering til dekanmøtet
Forankring i linje og matriseorganisering er krevende
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Utvikling av verdensledende miljø
Kenneth Ruud
Prorektor forskning og utvikling

Foto: Geir Gotaas

Hvordan vinne en nobelpris?

Det første er at målet ikkje må vere å få ein pris, men
å jobbe med eit overordna spørsmål som ein brenn for.
Så må forskinga vere «excellent», på alle nivå. Heile
teamet må identifisere seg med den visjonen, av
glede, ikkje av tvang.
Vidare trengst det beinhardt arbeid, evne til å sjå
samanhengar, gode, generelle spørsmål og mot til å ta
sjansar. Ein må setje saman eit team som fungerer, sjå
medarbeidarane og jobbe for eit godt miljø.
Til sist: Viss ein står i stampe fordi ein ikkje har den
teknikken som trengst, må ein be dei beste om hjelp.
Edvard og eg fekk reise til han som fann plasscellene,
altså hjernecellene som fortel oss kvar vi er. Det var
John O'Keefe.
Forskerforum online, 4.november 2014
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Merverdien ved internasjonalt samarbeid
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Norge til verden eller verden til Norge?
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Til sist: Viss ein står i stampe fordi ein ikkje har den
teknikken som trengst, må ein be dei beste om hjelp.
Edvard og eg fekk reise til han som fann plasscellene,
altså hjernecellene som fortel oss kvar vi er. Det var
John O'Keefe.
Forskerforum online, 4.november 2014
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Udvikling af forskningsmiljøer fagligt,
fasemæssigt og organisatorisk – hvordan?
Fra nå av: Slides fra Søren Barlebo Rasmussen

Forskningsgruppe der vinder videnskabelige
konkurrencer

Projektil/rakett-modellen:

Studentermedhjælp
Professor

Lektor
Adjunkt

Post docs

PhD
studerende

Administrator
1 professor
1 adjunkt/lektor

2 post docs
1 administrator

Speciale
studerende

Laborant/teknikere

6 PhD studerende
1 videnskabelig assistent
8 speciale studerende
1 laboratorietekniker
1 studentermedhjælp

Hvorfor vinner den?

Fokus – driver formål og
samarbeid

Ulemper?

Risikabel i lengden – kan vise seg å
være effektiv, men mot gale mål

Fokus – sikrer prioritering – også
FRAVALG

Kan sjelden håndtere mere enn en
måldimension (forskning) – andre
nedprioriteres (undervisning)

Bruker sine ressurserer effektivt i
forhold til målet

Har vanskelig ved å endre kurs, hvis
lederen ikke vil (eller kan)

Entydig (faglig) ledelse som
oppfattes som legitim

Kan være kynisk i sin bruk av de
menneskelige ressursene

Interessene, setup og personene
kan overskues

Ikke nødvendigvis full utnyttelse av
personenes engasjement og
kompetanser

Den fleksible samarbeidsmodell –
”seniorklubben”

Felles infrastruktur

Hvorfor er den en tanke verd?

Ulemper?

Fleksibel – kan lett endres i retning
av nye mål i omverden

Ikke særlig tydelig eller enkel mht
ledelse

Kan skape nye tverrfaglige
innovasjoner

Kan føre til politiske kamper, ”oss
og dem”-grupperinger, kynisme
og isolasjon

Mange kan være med på å ta
ansvar og utfylle ledelsesroller –
er ikke avhengig av en leder og
hans/hennes personlige
preferanser

Kan ha vanskelig ved å foreta
fravalg – prioritering blir diskusjon
om hvilke nye tilvalg som skal
foretas

Den giver plass til mange interesser
og hensyn. Både forskning og
undervisning kan prioriteres.

Ledelse og udvikling kan nemt blive
til nye strukturer og processer
gennemført udefra

Den kan brukes manges
engasjement og kompetanser

Projekters betydning

Begge organiseringer har projekter i bunden
Organiseringen handler om at se det miljø, der er rundt om projekterne
– det der ”holder dem sammen” og skaber kontinuitet hen over
projekterne
I raketten er det projekter først og så ansættelse af folk i dem bagefter
I stjerneklubben er det omvendt

Projekters betydning 2

I fase 1 (og 0) er projekter altoverskyggende. Man ser mere dem end
miljøet rundt om
I de senere faser vokser miljøets betydning og bør have betydning for
sammensætningen af projektporteføljen
Er man mest projektleder eller forskningsmiljøleder?
Et både-og der afhænger af fasen
Ofte ser man det lidt for sent

Fase 4, Det modne forskningsmiljø:
• Klar profil med international kvalitet
• Etablerede strategiske samarbejder
• Bredt samarbejde med mange eksterne
interessenter

Både kvantitet
og kvalitet på
flere
dimensioner

Fase 3, Internationalt omdømme:
• Løfte kvalitet på fokuseret fagligt område
• Internationale konsortier og netværk
• Skabe yderligere evidens
• Fravalg
Fase 2, udvikling:
• Miljøet tager form
• Projekter skabes
• Kvantitet er vigtigt
• Entreprenant udvikling

Fase 0, potentiale:
• Personen uddannes

Fase 1, etablering:
• Ideerne tager form
• Entreprenant person sætter igang
• Potentialet til et miljø skabes

Situationen i dag – fair?

1

2

3

4

Fremtiden?
Det internationale ”cut” – den
standard man gerne have som
gennemsnitskvalitet for at deltage i
den internationale konkurrence

1

2

3

4

•

Koordinering fra rektornivå?

•

Intern søknadsbehandling+ekstern leser -> Hvordan komme

•

Fordeling fakultet vs. sentraladministrasjon

•

Hvor tung skal vi satse og på hvor mange?

•

Hvilke eksterne forskningskilder skal støttes sentralt (og refleksjon om
hva fakultetene bør gjøre)

•

Gullkortgrupper?

•

Oppfølging av unge talenter, er vi gode nok?

•

Birkeland Fellowship?

Forskningsstrategisk utvalg
Halvdagsseminar, 16.1.2015

Hvordan bygge gode forskningsmiljøer?
Noen erfaringer fra HSL–fakultet

Utvikling av gode forskningsmiljøer
Hvordan har fakultetet organisert og implementert sin ordning med
forskningsgrupper?
•

HSL har fra 2015–2018 etablert en differensiert ordning for
forskningsgrupper

•

Ordningen er forankret i HSLs nye strategi og er fakultetets største
satsning for å utvikle gode miljøer (ca. 2, 3 mill NOK per år)

•

Ordningen har vært koblet til en åpen utlysningsprosess og kjent i
miljøene

•

41 søknader, 17 ble innvilget

Utvikling av gode forskningsmiljøer
Hva er nytt?
•

Tre ulike nivåer:
– Nivå 1: nybegynner eller lite konsolidert gruppe (50.000,- per år)
– Nivå 2: konsolidert gruppe (150.000,- per år)
– Nivå 3: toppforskningsgruppe (300.000,- per år pluss en PhDstilling)

•

Fokus på å utvikle forskningslederkompetanse

Utvikling av gode forskningsmiljøer
Hva kjennetegner de ulike nivåene?
•

Nivå 1: Grupper som er nyetablerte eller i en tidlig konsolideringsfase,
ønsker å finne frem til et felles grunnlag, vil øke sin forskningskvantitet,
har behov for nettverkbygging

•

Niva 2: Grupper som er konsolidert, som har utviklet et visst faglig
fellesskap og et faglig fokusert aktivitetsnivå, har erfaring med ekstern
finansiering, publiserer godt og jevnt; ønsker å foreta prioriteringer, å
bygge opp strategiske nettverk, å skape seg et internasjonalt omdømme

•

Niva 3: Toppforskningsmiljø, høy publisering, prosjektledererfaring,
etablerte internasjonale nettverk; ønsker å jobbe ytterlige for en klar
profil internasjonalt og et bredt samarbeid med eksterne partnere

Utvikling av gode forskningsmiljøer
Kriteriene for tildeling
•

Gruppen fremstår som gruppe (og ikke bare som et nettverk, gjelder
særlig nivå 2 og 3)

•

Langsiktig arbeidsplan, målsetninger

•

Størrelse og sammensetning (6-10 medlemmer; både seniorforskere og
yngre forskere)

•

Relevans for HSLs og UiTs strategi

Utvikling av gode forskningsmiljøer
Om nivå 3-gruppene/toppforskningsgruppene
•

Tre grupper har fått støtte under forrige ordningen, en gruppe er et eget
senter (lang ‘fartstid’), to grupper har hatt tilknytting til vårt tidligere
SFF

•

Tre grupper er monodisiplinære (lingvistikk), en gruppe er tverrfaglig
(arkeologi, historie, religionsvitenskap)

•

Tre grupper har et sterkt fokus på digitalisering av datamateriale
(forskningsinfrastruktur – toppforskning)

Utvikling av gode forskningsmiljøer
Viktige momenter for fakultetet?
•

Tenke prosess og utvikling

•

Skape en felles kultur

NCMM YOUNG ASSOCIATE INVESTIGATORS
EKSEMPEL PÅ REKRUTTERINGSTILTAK – HELSEFAK 2013-14

Hva?
•

Strategisk tiltak for å rekruttere unge forskere som har evner og
motivasjon til å:
– gjennomføre forskning på internasjonalt toppnivå.
– kjempe om (og vinne) framtidig konkurranseutsatt
forskningsfinansiering nasjonalt (NFR) og internasjonalt (EU).
– Ønsker å rekruttere noen av de beste unge forskerne innen sitt felt.

Hvorfor?
•
•
•
•

Helsefak har for få talenter med tilstrekkelig høyt nivå
Helsefak henter for lite EU midler
Helsefak har ingen SFF (eller SFI)
Ordinære stillingsutlysninger tiltrekker seg få søkere, og fører ofte ikke til
rekruttering av ”toppforsekre”.

Innhold i satsningen
•
•
•
•

•

•

Minimumskrav gitt av NCMMs ”ung assosiert forsker-ordning”
5 år som gruppeleder for å etablere ny forskningsgruppe
– Ikke undervisning
Mulighet for forlengelse med 5 år
Tilknyttet NCMM – Norwegian Centre for Molecular Medisin
– EMBL node ved UiO
– Krav om translasjonsforskning
Totalt 12,5 mill NOK over 5 år (inkl. Egen lønn)
– Spleiselag mellom Helsefak, UNN og Helse Nord (gjelder en stilling)
– I tillegg: bruk av fakultets rekrutteringsstillinger og infrastrukturmidler
Krav om samarbeid med klinikk

Utlysning/bedømming/mottakelse
•
•
•
•
•

Internasjonal utlysning
– Tilknytning til NCMM/EMBL-node er et kjent varemerke
Bruk av nettverk – inkl. NCMM
Eksterne evaluatorer
Bedømmelse kun basert på vitenskapelig kvalitet
– Krav om klinisk relevans (translasjon)
Minimere tid fra utlysning til tilbudsbrev
– Vi henvender oss til attraktive forskere som sannsynligvis får flere
tilbud
– Prosess ble designet basert på NCMMs erfaringer
– Bedømmelseskomite/intervjukomite oppnevnt på forhånd
– Alle møter/intervjuer/tidsfrister fastsatt på forhånd.

Resultat
•
•
•
•
•
•

30 søkere
16 funnet kvalifisert
6 kvalifisert for intervju
2 tilbud ble sendt ut 2 mnd. etter søknadsfrist.
kontraktsforhandlinger
2 forskere ble tilsatt:
– Lorena Salaz – tilsatt ved IMB 1. nov.-14 (finansiert gjennom
spleiselag)
– Sören Abel – tilsettes ved IFA 1. mai.-15 (finansiert av Helsefak)

Erfaringer
•

•
•
•

Stor fordel med partnere med felles interesser som også ønsker å bidra
økonomisk (Helse Nord/UNN)
– Slike ”pakker” må nok over en minimumsgrense for å tiltrekke seg
attraktive søkere
Positivt å knytte seg opp mot en kjent merkevare (NCMM)
– Flere gode søkere
Uhildet ekstern evaluering kun basert på vitenskapelig kvalitet gir
legitimitet internt
Korte tidsfrister – 2 mnd fra utlysning til tilbudsbrev
– Positivt for søkerne
– Meget krevende for oss å gjennomføre
• UiT er ikke tilpasset raske tilsettingsprosesser, verken ledelse, administrasjonen
eller de faglige.

