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Sak 23-15
Arctic MSCA-IF program - Rekruttering av talentfulle postdocs
fra utlandet til UiT
Innledning: Pål Vegar Storeheier.
Bakgrunn:
Programmet er basert på et initiativ ved det humanistiske fakultetet på Københavns Universitet
(KU) og det naturvitenskapelige fakultetet ved NTNU, kalt henholdsvis Marie Curie Master
Class (http://humanities.ku.dk/research/funding/mcif/) og FINS (Fellows Initiative Natural
Science; https://www.ntnu.edu/nt/research/fins). Hensikten er å rekruttere talentfulle,
utenlandske unge postdocs (innen alle fagfelt) som har sammenfallende forskningsinteresse
med våre forskere ved UiT gjennom et Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship
(MSCA-IF). Erfaringen tilsier at i de tilfeller hvor fellowships-søkeren («Experienced
researcher») ikke har møtt sin veileder og skrevet noe av søknaden sammen med denne, har
hatt en svært lav suksessrate. Derimot viser resultater fra NTNU og KU at seleksjon av
Experienced researcher og samskriving med veileder har gitt en suksessrate på 30-40%.
Begrepsavklaring:
• Experienced researcher (ER): Fellowship søkeren, Postdoc utenfor Norge. Krav er
listet nederst i dokumentet.
• Veileder: Tidligere kalt «Scientist in charge», professor ved UiT som veileder ER
gjennom hele sitt fellowship. Krav er listet nederst i dokumentet.
• Beneficiary: Vertsinstitusjon, UiT Norges arktiske universitet, legal entity.

Arctic MSCA-IF program vil starte opp vinteren 2016 og ha følgende struktur:

Desember/januar: Programmet blir bekjentgjort ved UiT slik at interesserte veiledere kan melde
sin interesse til forskningsrådgiver ved sitt fakultet. Utvalgte veiledere (se seleksjonskrav
nederst i dokumentet) vil, sammen med forskningsrådgivere ved sitt fakultet og AFU, skrive
en fag-spesifikk annonse som vil bli publisert i relevante tidsskrifter, samt i EURAXESS. I
annonsen bes søkeren (ER) sende sin CV og publikasjonsliste, samt beskrive sin
forskningsinteresse og sine ambisjoner. Svarfrist vil være tidlig i mars. Kostnader knyttet til
annonsering dekkes av AFU.
Mars: Veileder gjennomgår søknadene sammen med forskningsrådgivere på fakultet og AFU.
Utvelgelse vil bli basert på «early achievements» og potensiale for fremtidig
forskningsaktivitet. Kompatibilitet med veilederens forskningsaktivitet vil også være relevant.
Veileder har det faglige ansvaret for prioritering av kandidater, AFU avgjør hvor mange
kandidater som vil bli tilbudt å komme på intervju/MSCA-IF symposium til UiT.
April: De utvalgte søkerne (ERs) får skriftlig tilbud om å komme til UiT. Call åpner 12. april.
Mai/juni: Inviterte ERs kommer til UiT og «Arctic MSCA-IF symposium». Rimelig flyreise og
hotellopphold (2-3 netter) vil bli dekket av AFU. Det praktiske rundt dette ivaretas av fakultetet.
I dette symposiet vil ERs bli bedt om å holde en presentasjon for sin potensielle veileder og
dens forskningsgruppe. ERs vil bli bedt om å presentere seg, sin faglige bakgrunn og diskutere
sin forskningsinteresse og sine ambisjoner med sin potensielle veileder. Rådgivere fra fakultet
og AFU vil også være tilstede. AFU vil i dette symposium også arrangere et felles MSCA-IF
søknadsskrivekurs.
Suksessfulle kandidater vil nå kunne starte søknadsskrivingen sammen med sin veileder - tre
måneder før fristen i september 2016. ERs og den veileder tilbys støtte fra forskningsrådgivere
på fakultet og hos AFU, samt pre-evaluering av søknaden gjennom eksterne konsulenter (Pera
Technology) senest tre uker før frist.
Programmet vil omfatte European Fellowships (EFs): varighet 12-24 måneder.
Deadline for MSCA-IF call: 14. September 2016

Ansvarlige for programmet:
Theresa Mikalsen (theresa.mikalsen@uit.no) og Thorbjørg Hroarsdottir
(thorbjorg.hroarsdottir@uit.no), Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU), ADM

***************************************************************************
***
Krav til ER
Søkeren må være en “Experienced Researcher”; han/hun må ved innsendelsen av MSCA-IF søknaden
14. september 2016 ha en doktorgrad eller ha minst fire år tilsvarende fulltid forskningserfaring. Søkeren
kan være av hvilken som helst nasjonalitet. Søkeren kan ikke ha bodd i Norge i mer enn 12 måneder de
tre siste årene før MSCA-IF søknadsfrist 14. september 2016.
(Kilde: “Guide for Applicants; http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020msca-if-2015/1645199-guide_for_applicants_if_2015_en.pdf):
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Krav til veileder:
CV til veileder vil være avgjørende for opptak til «Arctic MSCA-IF program». Forskningsrådgivere ved
de respektive fakultetene vil gjøre en prioritering av de interesserte veilederne, AFU gjør den endelige
utvelgelsen. De utvalgte veilederne forplikter seg til å følge alle ovenfor nevnte deler av programmet og
har ikke anledning til å delta kun på enkelte områder. Det faglige innholdet i MSCA-IF søknaden må
sammenfalle med det respektive fakultetenes interesser. Dette vil bli ivaretatt av hvert fakultets
forskningsrådgiver.
Relevante linker:
Participant portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
MSCA Standard Eligibility Conditions:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/msca/h2020-wp1415-mscaelig_en.pdf
Foreløpig utkast til MSCA arbeidsprogram for 2016/2017:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03.%20MSCA_2016-2017_prepublication.pdf
Endelig arbeidsprogrammet for 2016-2017 vil bli publisert medio oktober 2015.

Sak 24-15
Innledning:

Ledelse av High North Academy
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
High North Academy (HNA) sitt styre har tidligere bestått av professor Stig-Falk Pettersen
(leder), forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier (administrativ leder) og prodekanene for
forskning. TODOS og leder for forskningsseksjonen har vært observatører. Koordinator for
HNA har vært sekretær for utvalget. Det er stor overlapp mellom medlemmene i HNA-styret
og medlemmene i Forskningsstrategisk utvalg. Siden det jevnlig er møter
Forskningsstrategisk utvalg, kan det være både hensiktsmessig og effektivt å la
Forskningsstrategisk utvalg fungere som styre for HNA. Oppdatert informasjon om HNA
finnes til enhver tid på: http://www.highnorthacademy.com/
Det foreslås at Forskningsstrategisk utvalg fremmer forslag om at utvalget blir styre for HNA.
Prorektor vil da fremmes som leder av styret. For saker i HNA sitt styre foreslås det at
koordinator for HNA fungerer som sekretær.

Sak 25-15
Innledning:

Koordinering av emnetilbud på 8000-nivå på tvers av fakulteter
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Samtlige fakulteter med doktorgradsprogram(er) organiserer 8000-emner knyttet til sin
forskerutdanning. Utvalget har tidligere diskutert om det er mulig å samarbeide om flere
emner på 8000-nivå enn det som er tilfellet i dag. Det arbeides med å sammenstille en
oversikt over samtlige aktive 8000-emner ved UiT for høsten 2015 og våren 2016. Utvalget
vil onsdag den 21. oktober få oversendt denne oversikten.
High North Academy (HNA) skal tilby emner og kurs som gir merverdi utover det
fakultetene selv tilbyr og koordinere tilbud på tvers av fakulteter. Studieporteføljen til HNA
ble diskutert i Sak 26-14. Det fremkom da i diskusjonen at utvalget så et potensiale for økt
samarbeid på tvers av fakultetene om 8000-emner og man ønsket samtidig en gjennomgang
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av HNA sin studieportefølje. Tabell 1 viser studieporteføljen til HNA for høsten 2015 og
våren 2016.
Tabell 1. HNA planlagte studieportefølje for høsten 2015 og våren 2016.
Communicating Science Module 1: Scientific writing (FSK-8002)
Dato
26. – 30. oktober 2015
ECTS
3
Link
https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=430087
Communicating Science Module 3: Visualizing your science (BIO-8010)
Dato
9. – 13. november 2015
ECTS
3
Link
https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=408764
Communicating Science Module 2: Coping with media (BIO-8007)
Dato
26. – 27. januar 2016
ECTS
1
Link
https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=430436
Leadership skills - preparing PhD students for taking on leadership tasks (FSK-8003)
Dato
Foreløpig satt til april/mai 2016
ECTS
2
Link
https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=430571&ar=2015&semes
ter=V
Academic entrepreneurship - preparing PhD students for an entreprenurial career
(BED-8004)
Dato
?
ECTS
5
Link
?
Spørsmål til utvalget:
1. Er det andre emner/kurs utvalget ønsker at HNA skal inkludere i sin studieportefølje
enn de som allerede er planlagt?
2. Har UiT emner som burde koordineres bedre på tvers av fakultetene for å unngå
duplisering av arbeidsinnsats og øke kvaliteten på tilbudet? Er dette eventuelt emner
som kan koordineres av HNA?
3. Hva bør UiT gjøre for både å bedre sitt emne- og kurstilbud på 8000-nivå og å
effektivisere arbeidet med emnetilbudet?

Sak 26-15
Innledning:

Kort om status for arbeidet i fokusgruppene
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Forskningsstrategisk utvalg valgte i junimøtet (Sak 18-15) å nedsette noen fokusgrupper som
arbeider frem saker til utvalget og til utvidet ledermøte. Utvalget var enige om følgende
fokusområder:
• Ekstern finansiering
• Gjennomføring ph.d.-grad
• Forskningsgrupper
I september 2015 ble fokusgruppene etablert. Lederne for gruppene presenterer kort status for
arbeidet i gruppene i møtet.
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Sak 27-15
Innledning:

Orientering om saker rektoratet er opptatt av
Kenneth Ruud

Sak 28-15

Eventuelt
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