Notater fra møte i Forskningsstrategisk utvalg
Sted:

Mandag 4.5.2015 klokka 1730-2000. Hotel Royal Christiania, Oslo

Til stede:

Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud, prodekan forskning
Michaela Aschan (BFE-fak), prodekan forskning Sameline Grimsgaard
(Helsefak),

prodekan

forskning

Marie-Theres

Federhofer

(HSL-fak),

prodekan forskning Turid Moldenæs (HSL-fak), prodekan forskning Stig
Solheim

(Jurfak),

prodekan

undervisning

Øyvind

Granerud

(Finnmarksfakultetet), stipendiat Ekaterina Korshunova (TODOS), student
Øyvind Dammerud (studentparlamentet) og nestleder Sølvi B. Anderssen
(AFU; ref.)
Forfall:

Prodekan forskning Fred Gotliebsen (NT-fak), prodekan forskerutdanning Jan
Rosenvinge (Helsefak), prodekan forskning Geir Davidsen (Kunstfak),
museumsdirektør Marit Anne Hauan (TMU), stipendiat Silje Eileen Nordmo
(TODOS), konstituert leder Eirik Reierth (UB), forskningsdirektør Pål Vegar
Storeheier (AFU)

Saksliste:
Sak 10-15 Egenevaluering av Forskningsstrategisk utvalg.
Sak 11-15 Innspill til tema til Forsknings- og utdanningsmeldinga 2014.
Sak 12-15 Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren.
Sak 13-15 Evaluering av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor
teknologifagene.
Sak 14-15 Eventuelt.

Sak 10-15 Egenevaluering av Forskningsstrategisk utvalg
Noen kommentarer fra diskusjonen:
• Et krevende utvalg, siden det har en rådgivende funksjon
• God arena for erfaringsutveksling
• Fin møtearena for prodekangruppa
• Uklar rolle, etterspør et klart mandat for utvalget
• Klargjøre hvilke oppgaver utvidet ledermøte ønsker utvalget skal bidra på
• Viktig å få informasjon om rektoratets arbeid
• Deltakerne ønsker en mer aktiv rolle i planleggingen av møtene og forberedelse av
sakene – ha en mer proaktiv rolle
• Ønsker mer tid til erfaringsutveksling rundt ulike temaer
Sak 11-15 Innspill til tema til Forsknings- og utdanningsmeldinga 2014
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Bakgrunn: Administrasjonen v/UTA er ansvarlige for utformingen av Forsknings- og
utdanningsmelding for 2014, med bidrag fra AFU.

Innledning: Sølvi B. Anderssen
Tema utvalget mener bør være med i meldinga:
• Analyse av ph.d.-løpet
• Suksesshistorier: Inkludere de tidligere høyskolemiljøene i forhold til
høyskoletradisjonen
• Internasjonalisering: Inkludere sentrene, rekruttering av fast vitenskapelig personale
• Evaluering av forskerskolene
• Likestilling
Sak 12-15 Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren
Innledning: Kenneth Ruud
Noen kommentarer fra diskusjonen:
• Ledelse: Hvis man konkluderer på at det er behov for fornyet vurdering, så vil det bli
en prosess om valgt eller tilsatt rektor.
• Gjennomstrømming:
o Viktig at flere fullfører på normert tid dersom det blir premiering av fullførte
studieprogram i tillegg til avlagte studiepoeng.
o Studenter oppfatter åpne studier som mindre eksklusive/mindre attraktive enn
lukkete studier
• Publisering: Tvilende til innføring av et nivå 3 for publikasjonskanaler
• Andre kommentarer om meldinga:
o Fokus på eksellens
o Mer til færre
o Fokus på EU
o Fokus på publisering i prestisjetunge tidsskrifter
• Bestilling til AFU: Se på sammenheng mellom å oppnå tildeling av eksterne midler
og publisering på nivå 2.
Sak 13-15 Evaluering av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor
teknologifagene
Innledning: Kenneth Ruud
Noen kommentarer fra diskusjonen:
• Evalueringen viser at de evaluerte fagmiljøene ved NT-fak holder gjennomsnittlig
europeisk standard
• Prorektor ønsker at alle fagevalueringer skal diskuteres i Forskningsstrategisk utvalg
• Skape en kultur for evaluering
• Verdsette god undervisning
• Utvalget foreslår et fellesmøte med Utdanningsstrategisk utvalg til høsten med tema
mentorordning for nytilsatte
Sak 14-15 Eventuelt
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•

Sameline Grimsgaard ønsket å diskutere fakultetenes frist for innsending av tematiske
satsinger. Fristen er allerede forlenget til 18. mai. Utvalget var enig om å forlenge denne
fristen til 22. mai.

•

Planer for senere møter
• Evaluering av forskningsgruppene ved Helsefak. Presenteres i junimøtet
• Innovasjonstermin-ordning ved UiT
• Hvordan få innovasjon inn som tema i studieløpene våre?

Tromsø 8.5.2015, sba
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