NOTATER FRA MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK
UTVALG
Sted:

Onsdag 9.3.15 klokka 1500-1545. ADM B124 Møterom Hiet

Tilstede: Prorektor for forskning utvikling Kenneth Ruud, prodekan forskning
Michaela Aschan (BFE-fak), prodekan forskning Geir Davidsen
(Kunstfak), prodekan forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak),
førsteamanuensis Stig Harald Solheim (Jurfak, vara), prodekan forskning
Sameline Grimsgaard (Helsefak), stipendiat Ekaterina Korshunova
(TODOS), prodekan forskning Turid Moldenæs (HSL-fak), konstituert
leder Eirik Reierth (UB), prodekan forskerutdanning Jan H Rosenvinge
(Helsefak) og forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier (AFU; ref).
Forfall:

Student Øyvind Dammerud (studentparlamentet), prodekan forskning Fred
Godtlibsen (NT-fak), museumsdirektør Marit Anne Hauan (TMU),
stipendiat Silje Eileen Nordmo (TODOS)

Saksliste:
Sak 7-15 Oppfølging av møte med forskningsutvalget til NTNU.
Sak 8-15 Fellesløftet III / FRIPRO Toppforsk
Sak 9-15 Eventuelt.

Sak 7-15
Innledning:

Oppfølging av møte med forskningsutvalget til NTNU
Kenneth Ruud

Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:
• Hva merket deltakerne seg ved NTNU?
o De har ordninger ved enkelte enheter på NTNU for forskningstermin
som er på nivå med UiTs FoU-terminordning.
o De har et godt system for eksterne lesere av søknader.
o Interessant hvordan NTNU benytter siteringsindekser.
o Arbeider bevisst og godt over tid for å bygge verdensledende miljøer.
o NTNU har gode og forpliktende prosesser som starter tidlig
o NTNU har lyktes godt i de siste rundene innen FriPro og SFF
• Tenke over formatet for slike møter. Ønske om større grad av dialog og
mulighet for å bli bedre kjent.
• Bør vi invitere andre institusjoner til oss eventuelt at hele eller deler av
utvalget reiser til andre institusjoner? Hvordan kan vi videreutvikle

arbeidsformen i utvalget. Tas med til evalueringen av Forskningsstrategisk
utvalg i mai.

Sak 8-15
Bakgrunn:
Innledning:

Fellesløftet III / FRIPRO Toppforsk
Kjente rammer om ordningen er beskrevet i invitasjonen til møtet.
Kenneth Ruud

Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:
• Det har beklageligvis vært litt frem og tilbake i forhold til informasjon om
utlysningen.
• Regjeringen har ambisjoner om å øke søknad og uttelling i ERC.
• UiT 50 millioner som ramme. Gir 2-3 prosjekter.
• Vil velge prosjekter basert på kvalitet. Utfordrende å velge på tvers av
fagpaneler. Det arbeides med å kvalitetssikre prioritering av prosjekter på
tvers av fagkomiteer. Ledelsen vil komme tilbake til presisering av kriterier
for prioriteringer hvis man føler behov for å ha anledning til også å prioritere
på sekundærkriterier i tillegg til kvalitet.
• Ønske om at egenbidraget finansieres sentralt.

Sak 9-15
•

•

Eventuelt.

Neste møte avholdes i Oslo. Møtet blir om ettermiddagen den 4. mai med
påfølgende middag. PV sender egen e-post om hotell, tidsplan og andre
praktiske forhold. Lenke til påmelding på Kunnskapspolitisk konferanse
sendes i samme e-post.
Publiseringstall UiT ble presentert. UiT har en sterk fremgang på 15,4 %
publikasjonspoeng fra 2013 til 2014. Hoveddelen av denne veksten skjer ved
HSL-fakultetet som har en fremgang på hele 161,4 publikasjonspoeng (52 %
vekst). Lenke til DBH-oversikt: http://dbh.nsd.uib.no/pub/
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