NOTATER FRA MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK
UTVALG
Sted:

Fredag 16.12.15 klokka 0830-1010. ADM B124 Møterom Hiet

Tilstede: Prorektor for forskning utvikling Kenneth Ruud, prodekan forskning
Synnøve Thomassen Andersen (Finnmarksfak; tilstede via video),
prodekan forskning Michaela Aschan (BFE-fak), prodekan forskning
Marie-Theres Federhofer (HSL-fak), prodekan forskning Geir Davidsen
(Kunstfak), prodekan forskning Fred Godtlibsen (NT-fak), prodekan
forskning Sameline Grimsgaard (Helsefak), museumsdirektør Marit Anne
Hauan (TMU), student Reidun Heggen (studentparlamentet), prodekan
forskning Turid Moldenæs (HSL-fak),prodekan forskerutdanning Jan H
Rosenvinge (Helsefak) og forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier (AFU;
ref).
Forfall:

Seniorrådgiver Stein Høydalsvik (UB), førsteamanuensis Stig Harald
Solheim (Jurfak, vara) og stipendiat Thibaud Freyd (TODOS).

Saksliste:
Sak 35-15 Diskusjonsnotat fra fokusgruppe ekstern finansiering.
Sak 36-15 Oppfølging av ph.d.-studenter ved BFE-fakultetet.
Sak 37-15 Møteplan for 2016.
Sak 38-14 Eventuelt.

Sak 35-15
Innledning:

Diskusjonsnotat fra fokusgruppe ekstern finansiering
Fred Godtliebsen (presentasjon vedlagt)

Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:
• En nyttig og konkret rapport som vil benyttes både på alle nivå i
organisasjonen. Viktig å finne de rette virkemidlene som passer den enkelte
enhet.
• Målet om at 10 % av ekstern finansiering bør komme fra EU er for defensivt.
• Det bør etableres en kunnskapsdatabase med gode søknader som maler. Denne
skal inneholde standarder/maler som kan gjenbrukes og brukes som
inspirasjon. Gjelder både Forskningsrådet og EU.
• Det savnes bedre hjelp med det økonomiske når det gjelder drift av prosjekter.
Et viktig tiltak er å ta i bruk en modul i Agresso som muliggjør å administrere
flerårige prosjekter på en god måte.
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Vi må bli bedre på vår rekrutteringsprosesser slik at vi velger kandidater som
holder et nivå som gjør at de kan lykkes på eksterne arenaer.
Det er viktig å øke engasjementet i organisasjonen når det gjelder ekstern
finansiering.
Forslag om at HNA får ansvar for et utdanningsopplegg for unge
forskertalenter med fokus på hvordan lykkes med eksternfinansiering
(doktorander og postdoktorer).
Systematikk rundt å la erfarne kollegaer lese gjennom søknader må utvikles.
Eksempel på at internevaluering av søknader trolig har løftet kvaliteten på
søknader innen kjemi ble nevnt i møtet.
Det bør arbeides for større grad av gjenbruk av eksterne søknader.
Hvordan kan vi fremme tverrfaglig samarbeid der hum/sam inngår i søknader
om ekstern finansiering?
Diskusjon av hvordan støttetjenester for drift av større eksternt finansierte
prosjekter best bør organiseres.
Diskusjon om hvorvidt HelseNord sine forskningsmidler er en god
konkurransearena, hvordan man kan få de fremste forskerne innen
helseforskning til å søke andre eksterne kilder og hvordan man kan få
HelseNord til å justere innretning.
Innspillene fra fokusgruppen og fra Forskningsstrategisk utvalg tas videre i
eget kapittel i Forsknings- og utdanningsmeldinga for 2015 (styrebehandles
juni 2016) med styringssignaler til fakulteter/institutter.
Et forslag til konkrete, prioriterte tiltak for økt fokus, oppfølging og suksess på
eksternfinansiering legges frem for utvidet ledermøte basert på rapporten og
diskusjonen i forskningsstrategisk utvalg.

Sak 36-15
Innledning:

Oppfølging av ph.d.-studenter ved BFE-fakultetet
Michaela Aschan (presentasjon vedlagt)

Notat om oppfølging av ph.d.-kandidater ved BFE-fak
Tabell 1. Årshjul for ph.d.-utdanningen ved BFE-fak
Aktivitet
FU møter
Kreeringssaker
Vitnemål
Emneportefølje for påfølgende
semester
Fremdriftsrapportering
Questback – rapportering
Allmøte for ph.d. ved BFE
Oppdatere epostlister til ph.d.
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Utenlandsstipend
Overgangsstipend
Ph.d.-nytt?

X

X
X

X

X
X

Tilsetting
Det er god kommunikasjon mellom personalseksjonen og forskningsseksjonen i
forbindelse med tilsetting av stipendiater. Det er etablert gode administrative rutiner
og kompetanse for å avdekke kandidater som har mindre bra forutsetninger for å
gjennomføre et ph.d.-prosjekt.
Stipendiater mottar en infomappe når de starter i stilling. Mappen har noe informasjon
som berører stipendiater spesifikt, men kunne nok ha vært supplert med mer ph.d.spesifikk informasjon. Det er planlagt å utarbeide en ph.d.-handbok ala det de har på
HSL-fak.
En velkomsthilsen fra ph.d.-rådgivere har vært sendt på epost til enkelte kandidater,
men er ikke etablert som et fast administrativt punkt.

Opptak til ph.d.-program
Ph.d.-forskriften § 9 (4) sier at endelig opptak skal være utført innen tre måneder etter
studiestart. Utfyllende bestemmelse ved BFE-fak reduserer dette til 6 uker. Minnelig
utsettelse gis normalt ved forespørsel. BFE har utarbeidet bedre rutiner for å sikre at
kandidatene forholder seg til fristene.
BFE-fak har flere tilleggskrav til prosjektbeskrivelsen og plan for gjennomføring av
ph.d.-utdanningen. I tillegg til den faglige presentasjonen, stilles det krav om å ha
rimelig detaljert tidsplan og et tentativt driftsbudsjett. Kravene som stilles til
prosjektbeskrivelsen tvinger kandidatene til å tenke fremover i tid og anskueliggjør
tiden de har til rådighet for å gjennomføre de ulike elementene i doktorgradsløpet.
Prosjektbeskrivelsen er også et verktøy for å gi kandidatene eierskap til prosjektet. De
planlagte arbeidene blir beskrevet og det oppfordres til at en blir enig om
medforfatterskap allerede i denne fasen. Det er utarbeidet en mal for
prosjektbeskrivelse som kandidatene kan benytte.
Individuelle oppstartmøter med administrasjonen, kandidat og alle veiledere er
planlagt, men ressursknapphet gjør det noe utfordrende å implementere. Intensjon er å
informere, samt gi kandidaten noen forventningsavklaringer i forhold til arbeidet med
doktorgraden. Sjekkliste til veilederne for å sikre god kommunikasjon og
rolleavklaring ved prosjektoppstart. Gi kandidatene verktøy til å takle motgang, da
dette for mange er en ny opplevelse. Utvide personalmappen for nytilsatte med egen
informasjon for ph.d. kandidatene.
BFE-fak har et eget uoffisielt reglement for såkalte sandwich-studenter som legger
føringer på minimumsfinansiering og administrative forhold for gjennomføring av
graden innenfor denne ordningen, herunder residensplikt 50/50 ved UiT og
samarbeidene hjemmeinstitusjon. Alle fakultetets kandidater er så langt finansiert av
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Norad. Finansieringsinstrumenter i hjemlandene erfaringsvis ikke har nok midler til å
dekke driftskostnader, stipend og fakultetets indirekte kostnader.
BFE-fak har også en ordning med at kandidater med 90 stp mastergrad kan kvalifisere
til opptak til ph.d.-program ved at de gjennomfører 30 stp ekstra på mastergradsnivå
etter at de er tilsatt i stillingen. Ordningen har vist seg anvendelig for enkelte
kandidater og har i noen tilfeller muliggjort tilsetting av den best faglig kvalifiserte
kandidaten. Omtrent ett tilfelle pr år.
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:
• Det hender veileder har større ambisjoner enn hva som er realistisk.
• Det ble kort diskutert noen fordeler og ulemper med artikkel vs. monografier.
• EUs Code and charter sin Action plan burde bekjentgjøres bedre for ansatte og
studenter.
• Nature’s guide for mentors deles ut til veiledere ved BFE-fak.
• Kvalitet på formelle prosedyrer kan bedres ved flere fakulteter.
• Innbyrdes avklaring av forventninger til veileder og student er viktig.
• Ønske om diskusjon av fellesgrader i Forskningsstrategisk utvalg.

Sak 37-15
Møteplan for 2016
Møteplanen ble vedtatt, og er som følger:
• 29. januar klokka 09.00-10.30
• 11. mars klokka 09.00-10.30
• 22. april klokka 09.00-10.30
• 18. mai klokka 14.00-15.30
• 13. juni klokka 14.00-15.30

Sak 38-14
Eventuelt.
• For evt. fokusgrupper for våren har det kommet innspill om fokusgruppe på
innovasjon i både studier og forskning, samt hvordan vi skal forholde til økt
fokus på relevans og nytte av forskningsprosjekter.
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Fokusgruppe for
Ekstern finansiering
Fred Godtliebsen
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø

Innhold:
1)
2)
3)
4)
5)

Mandatet
Bakgrunnsmateriale
Mål
Strategiske tiltak
Organisering/rollefordeling

Mandat for ekstern finansiering
a. Foreslå tiltak som vil øke UiTs gjennomslag og uttelling i
Forskningsrådet og i EUs rammeprogram.
b. Gi råd om hvordan insentivene knyttet til ekstern
finansiering bør utarbeides, herunder også hvordan de
kan bidra til sterkere tverrfaglig satsning.
c. Gi råd om hvordan de administrative tjenestene innen
ekstern finansiering bør organiseres (både pre- og post
award).

Bakgrunnsmateriale
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Oppfølging av ph.d.-kandidatene
ved BFE-fak
Michaela Aschan

Studenter BFE 2009-2015 (høst)
Doktorgradsstud.
Disputaser

2009

2010

2011

2012

20131

2014

20152

132

128

105

114

103

101

114

21

20

22

21

22

22
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Opprydding i 2009-2011: Hjelp til å fullføre og avsluttet studie forhold

Netto gjennomføringstid nå 3,5 år

How do you stay creative, effective and
happy?

65% of 1856 PhD-students claim that the supervision is the main reason for
managing to get the PhD (Lee et al. Nature 2007).

Trinn for trinn til PhD

• Tilsetting
• Opptak til ph.d.-program
Detaljert prosjektbeskrivelse
• Gjennomføring/oppfølging
• Avslutning/innlevering
• Informasjon til ph.d.-studentene
• Kultur- og fagforskjeller

The PhD-students best friend
The Project description:
•Goals and objectives
•Materials and methods
•Papers and preliminary author list
•Study plan
•Stay aboard
•Time plan
•Budget
•Scientific learning outcome
•University Pedagogics?

Trinn for trinn til PhD

• Tilsetting
• Opptak til ph.d.-program
Detaljert prosjektbeskrivelse
• Gjennomføring/oppfølging
• Avslutning/innlevering
• Informasjon til ph.d.-studentene
• Kultur- og fagforskjeller

Års hjul for ph.d.-utdanningen ved BFE-fak
Aktivitet
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Bio-8603 Philosophy and
Ethics of Science
• Supervisor student issues

How satisfied are you with your supervisor(s)?

New TODOS survey in 2014

University of Tromsø documents
• Regulations for the degree of Philosophiae
Doctor (PhD) at the University of Tromsø
• Complementary guidelines at the Faculty
• The PhD contract, Part - B
• Ethical guidelines for supervision
• Guidelines for handling of questions
regarding research ethics
• Action plan for implementation of the
Charter and Code for Researchers at UiT

Standards for authorship?

1) Everyone who is listed as an author should have made a substantial direct
academic contribution (i.e. intellectual responsibility and substantive work) to
at least two of the four main components of a typical scientific project or
paper:
a) Conception or design.
b) Data collection and processing.
c) Analysis and interpretation of the data.
d) Writing substantial sections of the paper (e.g. synthesizing
findings in the literature review or the findings/results section).
2) Everyone who is listed as an author should have critically reviewed
successive drafts of the paper and should approve the final version.
3) Everyone who is listed as author should be able to defend the paper as a
whole (although not necessarily all the technical details).

http://www.britsoc.co.uk/publications

GUIDLINES FOR RESEARCH ETHICS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2008

Co-author declaration
Contributions:
Concept and idea

Paper I

Paper II

Paper III

Paper IV

AA, BB, CC

Study design and
methods
Data gathering and
interpretation
Manuscript preparation
Initials and full names of authors
Names in bold: persons leading the manuscript writing
Names in ( ) : minor contribution

http://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=383189&p_dimension_id
=88163&men=28927

Actions for a better PhD-student life:
• New complementary guidelines at the
Faculties
• Annual meetings with the PhD-students
• Survey in Quest-back in the spring
• Progress report in autumn BFE/NT
• New courses and establishment of the
High North Academy
• Courses for the supervisors at RESULT
Natures Guide for Mentors

Can I change supervisor?

Prosjektbeskrivelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeides i samarbeid med veilederne og den skal fungere som kontrakt.
Presisering av problemstilling. Hvilke metoder skal anvendes?
Beskrivelse av datagrunnlag og kildematerialet som skal brukes.
Referanser til relevant faglitteratur.
Foreløpig tidsplan for gjennomføring av doktorgraden.
Hvis stipendiaten har undervisningsplikt skal en foreløpig plan inkluderes.
Foreløpig driftsbudsjett og finansieringsplan spesifisert for hvert år.
Foreløpig publiseringsplan, inklusive arbeidstittel, planlagte medforfattere
for respektive manuskript og tidspunkt for innlevering.
Faglig begrunnelse for å bruke monografi framfor en artikkelsamling.
Faggruppetilhørighet og eventuell tilknytning til forskerskole.
Opplæringsdel med ph.d.-emner som inngår.
Eventuelle problemstillinger av forskningsetisk karakter.
Individuelt og fagspesifikt læringsutbytte skal defineres.

