Det helsevitenskapelige fakultet:
Dato: 23.11.2015

Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet
1. Generelt om prisene
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
deler årlig ut følgende priser:
Utdanningsprisen
Undervisningsprisen
Forskningsprisen
Pris til yngre forsker
Formidlingsprisen
I tillegg deler dekanen ut Edmunds pris på julefesten til Det helsevitenskapelige fakultet.
Prisene skal stimulere til økt innsats og inspirere prisvinnerne og deres fagmiljø. Prisene
skal understøtte universitetets og fakultetets gjeldende strategi og satsingsområder.
Edmunds pris består av et kunstverk og et diplom.
De øvrige prisene er på 30 000 kroner, et kunstverk og et diplom.
Priser som inkluderer midler, skal i sin helhet brukes til tiltak i tråd med de enkelte prisers
formål. Prisene skal ikke føre til noen form for reduksjon av driftsmidler,
utstyrsbevilgninger eller andre goder som ordinært tilkommer prisvinnerne.
Kriteriene for hver enkelt pris beskrives nærmere i statuttenes punkt 7.
Se uit.no/helsefak/priser for utfyllende informasjon om fakultetets priser.
2. Nominasjoner
Krav til nominasjonen
Nominasjoner skal minimum inneholde informasjon om:
 Hvem som nomineres
 Hvem som er forslagsstiller
 Kontaktperson for nominasjonen
 Skriftlig begrunnelse
Referanser til universitetets og fakultetets strategier og strategiske satsingsområder vil
styrke nominasjonen
Nominasjoner skal sendes på eget skjema innen annonsert frist. Skjema fins på
uit.no/helsefak/priser.
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Krav til dokumentasjon
Nominasjonene skal være godt begrunnet og dokumentert, men må ikke overstige 10
sider inkludert vedlegg.
Dokumentasjon må være vedlagt som fil og skal ikke ligge ved kun som lenke til
internettside. Dersom dokumentasjonen består av lyd, bilde eller video, bør innholdet kort
skisseres. Dokumentasjon sendt etter fristens utløp, vil ikke bli vurdert.
3. Hvem kan nominere?
Følgende kan nominere til fakultetets priser:
Ansatte
Registrerte studenter
Enheter
Råd og utvalg
Forskningsgrupper og fagmiljøer
Tilknyttede organisasjoner (studentforeninger, lokallag av fagforeninger og lignende)
Nominasjoner fra enheter, skal være underskrevet av enhetens ledelse.
Hvis forslaget kommer fra enkeltpersoner, må minst fem personer stå bak nominasjonen.
Hvis både studenter og ansatte er blant forslagsstillerne, skal det gå tydelig fram hvem
som er student og hvem som er ansatt.
For at en nominasjon til undervisningsprisen skal være gyldig, må det være studenter
blant forslagsstillerne.
4. Hvem kan motta fakultetets priser?
Følgende kan motta fakultetets priser:
Ansatte
Registrerte studenter
Enheter
Råd og utvalg
Forskningsgrupper og fagmiljøer
Tilknyttede organisasjoner (studentforeninger, lokallag av fagforeninger og lignende)
Øvrige spesifikasjoner står i kriteriene for den enkelte pris.
En kandidat kan nomineres til flere priser samtidig, og en pris kan også deles mellom
flere kandidater.
En tidligere prisvinner kan ikke tildeles en pris på nytt før det er gått minimum fem år
etter at vedkommende mottok siste pris i samme kategori.
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5. Innstillingskomiteer
Det oppnevnes egne komiteer til å vurdere kandidatene og avgi innstilling. Komiteene
skal ledes av dekanen eller den dekanen utpeker. Studentrepresentantene oppnevnes av
Studentutvalget med en funksjonstid på ett år.
Alle komitémedlemmer har lik stemmerett. Det skal føres referat fra møtene, og
fakultetsdirektøren har ansvar for komiteenes sekretariat.
Pris utdeles bare når det foreligger innstilling fra en komite. Komiteene kan innhente
supplerende vurderinger fra utenforstående sakkyndige. Ved uenighet fattes avgjørelse
ved avstemning og simpelt flertall.
Komiteen skal avgi en begrunnet innstilling med omtale av den eller de kandidatene den
vurderer blant de fremste. Innstillingen skal vedlegges en liste over vurderte og nominerte
kandidater.
Utdanningsprisen og Undervisningsprisen vurderes av samme komité. Denne ledes av
prodekan utdanning, og består i tillegg av prodekan for medisin- og
odontologiutdanningen, to ansatte og tre studenter, i alt sju medlemmer.
Komiteen for Forskningsprisen og Pris til yngre forsker, ledes av prodekan forskning.
Øvrige medlemmer er prodekan forskerutdanning, tre vitenskapelig tilsatte ved fakultetet
hvorav en skal være ph.d.-student og i tillegg en ekstern representant med vitenskapelig
kompetanse, i alt seks medlemmer.
Formidlingsprisens komité ledes av faglig rådgiver for formidling, og skal i tillegg bestå
av to ansatte ved fakultetet, hvorav den ene skal være ansatt i Seksjon for
formidlingstjenester, et eksternt medlem med kommunikasjonsfaglig bakgrunn, og en
student, i alt 5 medlemmer.
Komiteen for vurdering av nominasjoner til Edmunds pris, består av fakultetets
julefestkomite, som settes sammen hvert år av representanter fra hvert institutt i tillegg til
fakultetsadministrasjonen. Komiteen skal avgi en begrunnet innstilling med omtale av
den eller de kandidatene den vurderer blant de fremste. Innstillingen skal vedlegges en
liste over nominerte kandidater. Innstilling gis til dekan, som gjør endelig vedtak.
6. Saksgang
Edmunds pris lyses ut årlig i oktober med nominasjonsfrist i november, og prisen deles ut
av dekan under fakultetets julefest i desember.
Øvrige priser lyses ut årlig i januar med nominasjonsfrist i mars, og prisene deles ut av
den enkelte komiteleder under fakultetets sommerfest i juni.
Nominasjoner sendes til priser@helsefak.no innen annonsert frist.
Forslag som er kommet inn ved fristens utløp og som oppfyller krav til nominasjoner, vil
bli behandlet av en egen komite jf. pkt. 5.
Alle godkjente nominasjoner gjøres allment kjent.
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Med unntak for Edmunds pris, legges komiteens innstilling fram for behandling i
fakultetsstyret, som fatter formelt vedtak.
Navn på vinnerne gjøres ikke kjent før ved tildeling.
Prisvinnere kan også nomineres til priser som tildeles av UiT sentralt eller eksterne priser.
7. Kriterier for de ulike prisene
En kobling til UiTs eller Helsefaks strategier og strategiske satsingsområder, vil styrke
nominasjonen. For de enkelte priser gjelder følgende kriterier:
7.1 Utdanningsprisen
Målet med utdanningsprisen er å stimulere til, og gi anerkjennelse for systematisk fremme
og videreutvikling av kvalitet i utdanningene og inspirere andre til økt innsats i arbeidet
med utdanningskvalitet.
Prisen kan tildeles miljøer eller enkeltpersoner knyttet til Det helsevitenskapelige fakultet.
Med miljø menes en gruppe mennesker som er ansvarlig for, eller arbeider sammen om et
tema, et studieemne eller et studieprogram. Prisbeløpet skal brukes til faglig aktivitet som
drifts- eller reisemidler.
Tiltaket må være nyskapende, eller på andre måter bidra vesentlig til økt kvalitet i
utdanningen. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller
studenter.
7.2 Undervisningsprisen
Målet med undervisningsprisen er å gi anerkjennelse for god undervisning, et godt
læringsmiljø som skaper engasjement, motivasjon, tillit og trygghet blant studenter, samt
å inspirere andre til økt innsats i arbeidet med undervisning.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper som er ansvarlig for, eller arbeider
sammen om et tema, et studieemne eller et studieprogram ved Det helsevitenskapelige
fakultet. Prisbeløpet skal brukes til faglig aktivitet som drifts- eller reisemidler.
Tiltaket må bidra vesentlig til god undervisning og/eller veiledning enten i klasserom eller
i praksis. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller
studenter.
7.3 Forskningsprisen
Forskningsprisen skal hedre en vitenskapelig tilsatt, en forskningsgruppe eller et
forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen kan tildeles for
forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller fremragende prestasjoner i løpet av
det siste året.
Prisen kan også hedre personer som utviser fremragende forskningsledelse og som over
tid har bygd opp et sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av enheter og fag – som utmerker seg
internasjonalt.
Prisvinneren mottar utmerkelsen personlig, men prisbeløpet skal føres tilbake til
forskningsgruppen som driftsmidler eller reisestipend.
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Hvis prisen skal tildeles en enkeltperson, må den faglig ansatte være i hovedstilling ved
Det helsevitenskapelige fakultet, og vedkommende må ha hatt stillingen i minimum ett år.
Prisvinneren eller prisvinnerne vil bli invitert til å holde korte foredrag om sin forskning
på faglige møter for instituttledere, forskningsgruppeledere og andre inviterte i regi av
Seksjon for forskningstjenester.
7.4 Pris til yngre forsker
Prisen skal tildeles en yngre forsker som har utmerket seg ved fremragende forskning.
Kandidaten må ha en lovende karriere med viktige prestasjoner passende for fagfeltet og
karrierestadiet. Kandidaten bør for eksempel ha minst en viktig publikasjon uten ph.d.veilederen.
For å komme i betraktning, må det ikke ha gått lengre tid enn syv år fra avlagt ph.d.-grad
eller tilsvarende ved nominasjonsfristens utløp1. Det er et krav at kandidaten må være
ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet ved nominasjonsfristen.
7.5 Formidlingsprisen
Prisen skal synliggjøre allmennrettet formidling, gi økt status til slik virksomhet og
stimulere til å kommunisere forsknings- og utviklingsbasert kunnskap til samfunnet
utenfor universitetet.
Prisen kan tildeles en eller flere personer eller en enhet ved Det helsevitenskapelige
fakultet som har utmerket seg ved en ekstraordinær innsats for å kommunisere resultater
av forsknings- og utviklingsarbeid og dets betydning for samfunnet.
Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning. Det skal legges
vekt på faglig formidlingskvalitet, allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og
uttrykksformer, kreativitet, villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver, fagfeltets
formidlingspotensial overfor ulike målgrupper og responsen fra brukerne.
Prisen skal i sin helhet brukes til tiltak som kan bidra til å styrke miljøets profilering og
formidling i samsvar med prisvinnerens ønsker.
Prisvinneren skal gi en kort rapport til dekan om bruken av midlene. Prisvinneren vil bli
invitert til å presentere sin formidling for fakultetets ledelse m.m. i regi av Seksjon for
formidlingstjenester.
7.6 Edmunds pris
Prisen ble opprettet i 1984 for å hedre Edmund Bergersen, som i sin tid var betjent ved
Fagområdet medisin. Edmund var imøtekommende, samarbeidsvillig, hjelpsom og
brydde seg om sine medmennesker. Dette legges til grunn for valg av kandidat.
Nominasjonen må være utfyllende og begrunnet. Om flere står samlet bak nominasjonen,
vil den kunne veies sterkere.
Den som tildeles Edmunds pris, må være ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

1

Lovmessige permisjoner kan trekkes fra
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