NOTATER FRA MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG
Sted:
Tid:

ADM TEO-H1 1.441
Fredag 11.3.16 klokka 0900-1030

Tilstede:

Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud, prodekan forskning
Synnøve Thomassen Andersen (IRS-fak; tilstede via video), prodekan
forskning Fred Godtliebsen (NT-fak), prodekan forskning Sameline
Grimsgaard (Heslefak), prodekan forskning Michaela Aschan (BFE-fak),
prodekan forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak), prodekan
forskning Turid Moldenæs (HSL-fak), prodekan Stig Harald Solheim
(Jurfak), prodekan forskning Børre Bang (IVT-fak; tilstede via Skype),
førsteamanuensis Line Melbøe (vernepleie, Campus Harstad; tilstede via
video), seniorrådgiver Stein Høydalsvik (UB), stipendiat Anna Wirsing
(TODOS), student Reidun Heggen (Studentparlamentet) og nestleder Sølvi
B. Anderssen (AFU; ref.).
Seniorrådgiver Thorbjørg Hroarsdottir (AFU), seniorrådgiver Theresa
Mikalsen (AFU) og seniorrådgiver Steinar Martin Paulsen (AFU) var
tilstede under sak 7-16. Personaldirektør Odd-Arne Paulsen (POA) og
personalsjef Sissel Tjosaas (POA) var tilstede under sak 9-16.

Forfall:

Prodekan forskerutdanning Jan Rosenvinge (Helsefak), museumsdirektør
Marit Anne Hauan (TMU), prodekan forskning Geir Davidsen (Kunstfak).

Saksliste:

Sak 7-16 Posisjonering mot H2020 og store satsinger i Forskningsrådet
Sak 8-16 Invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere
utdanning
Sak 9-16 UHR-rapport: Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i
UH-sektoren
Sak 10-16 Saker som rektoratet er opptatt av
Sak 11-16 Eventuelt

Sak 7-16 Posisjonering mot H2020 og store satsinger i Forskningsrådet
Presentasjon ved seniorrådgiver Thorbjørg Hroarsdottir og seniorrådgiver Steinar Martin
Paulsen (presentasjonene er vedlagt).
Presentasjonene ble godt mottatt.
Det ble stilt spørsmål om AFUs erfaring med konsulentselskapene som har blitt benyttet
for å kvalitetssikre søknader før de har blitt innsendt (Yellow Reserach og Pera).
Erfaringene er delte, og av denne grunn er bistanden fra selskapene blitt redusert, og det
testes ut alternative konsulentselskaper nå.
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Sak 8-16 Invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Det kom ingen kommentarer til høringsbrevet fra Kunnskapsministeren.
Statssekretær Bjørn Haugstad deltar på møte 31. mars og er blitt utfordret til å kommentere
den kommende stortingsmeldingen.
Sak 9-16 Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren
Presentasjon ved personaldirektør Odd-Arne Paulsen (presentasjonen er vedlagt).
Noen utvalgte kommentarer fra diskusjonen:
• Hvordan forberede kandidater for et liv utenfor akademia når man kanskje ikke kjenner
denne verdenen godt nok selv?
• Balansen mellom bredde kontra spissing er utfordrende
• Neste generasjon studenter er mindre selvstendige er tidligere, samtidig som kravene
til dem er større
• Medarbeidersamtaler
med
ph.d.-studentene
etterlyses,
gjerne
koble
medarbeidersamtalen med karriereveiledning
• Legge en karriereplan tidlig i ph.d.-studiet – hva er de riktige valg å ta for den enkelte
• Instituttlederrollen – hvordan skoleres instituttlederne, og hvilke krav settes til dem for
å velge de riktige personene
Sak 10-16 Saker som rektoratet er opptatt av
Saken utsettes til neste møte.
Sak 11-16 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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UiT mot H2020
Þorbjörg Hróarsdóttir, AFU
Theresa Mikalsen, AFU

Hovedmål
• Øke motivasjon og tilretteleggingen for deltagelse i H2020
• Øke andel EU-inntekter
• Større roller i EU-prosjekter
• Utvikle søknadsinnsatsen overfor ERC for å utvikle spissmiljøer
• Stimulere til UiT-koordinerte samarbeidsprosjekter
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Status UiT i Horizon 2020
• Innsendte søknader i H2020: 65 (2014) + 60 (2015) + over 70
planlagte til 2016-call.
• 14 innvilgede søknader så langt:
Program
kortnavn
Blue Growth
BG-1
MCSA-RISE
PHC
LCE
Research Infra

Prosjekt nr
Akronym
677039 CLIMEFISH
678760-2 ATLAS
Ocean
690944 Medicine
668648 SENSE-Cog
654462 STEMM-CCS
ELIXIR676559 EXCELERA

ICT
SFS
FOOD
MSCA-ITN
ERC PoC
DRS

687669
633680
635761
642080
665633
653390

WEKIT
Discardless
PrimeFish
SAF21
BLOBREC
IMPROVER

Research Infra

654182

ENVRI PLUS

Research Infra

654008

EMBRIC

UiT-forsker
Michaela Aschan
Claire Armstrong

Fak./Inst. UiT-rolle
BFE fak koordinator
BFE fak
WP-leder

Jeanette Andersen
Therese von Hanno
Stefan Buenz

BFE-fak
Helsefak
NT-fak
NT-fak

Nils Willassen
Phuneet Sharma & Vegard
Nergård
Kåre Nolde Nielsen
Claire Armstrong
Melania Borit
Eiliv Lund
Christer Pursiainen
Benedicte Ferre/Jürgen
Mienert
Nils Willassen/Lars Ailo
Bongo

Utlysning
BG-02
BG-2015-2

År
2015
2015

partner
partner
partner

MSCA-RISE
PHC-22-2015
LCE-1-2015

2015
2015
2015

partner

INFRADEV-3-2015

2015

ICT-20-2015
SFS-2014-2
BG-10-2014
MSCA - ITN (ETN)
ERC PoC (1-stegs)
DRS-07-2014

2015
2014
2014
2014
2014
2014

NT-fak
partner
BFE-fak WP leader
BFE-fak
partner
BFE-fak koordinator
Helsefak
PI
NT-fak
WP-leder
NT-fak

partner

INFRADEV-1-2014-1

2014

NT-fak

partner

INFRADEV-1-2014-1

2014

Mye positivt
• UiT deltar i dobbelt så mange innsendte søknader per år
sammenlignet med FP7
• Mange nye (og unge) deltakere.. Vi har lykkes med mobilisering til
H2020. Større bredde
• UiT sender fra seg mange flere koordinatorsøknader per år enn vi
gjorde i FP7 og tallet øker
o 2014-call : 9 koordinatorsøknader
o 2015-call : 12 koordinatorsøknader
• UiT sin suksessrate har gått ned fra FP7, men det gjelder alle de
andre norske universitetene også. For hele FP7-perioden (2007-2014)
hadde vi 23,1 %. Noe som var den nest beste av alle de norske
universitetene. Vi har fortsatt samme plass på listen …
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Resultater pr. norske universitet (2014-call)
Universitet

Suksessrate

UiB

19,8 %

UiT

12,5 %

NTNU

10,0 %

UiS

10,5 %

UiO

8,7 %

NMBU

6,5 %

UiA

5,3 %

UiN
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Mobiliseringsstrategi 2016-2020 –
de store tiltakene
1. Prioriterte grupper (2014-2016) blir H2020 Priority Program (fra
2017)
2. ERC opplæringsprogram (årlig fra 2013)
3. Arctic MSCA-IF program (i gang fra 2016)
4. MSCA- COFUND søknad (frist høst 2016)
5. EU-nettverk Nord-Norge (DIV-INT) (frist april 2016)
6. Aurora Outstanding (planlagt fra 2017)
7. H2020 Project Initiation Handbook
8. Deltakelse i UHR-forum om H2020, nasjonalt EU-rådgivernettverk,
EU-forum ved UiT, koordinerer H2020 infomøter og workshops,
ulike søknadsskrivekurs, ERC intervju-trening, analyse og strategier
Nettsider
Husk at vi er bare to som jobber med EU-finansiering i AFU, i forhold til store
EU-kontorer ved de andre norske universitetene (UiB har bla seks sentrale EUrådgivere, i tillegg til de som jobber ute på fakultetene)
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H2020 Priority Program
AFU har valgt ut H2020 prioriterte grupper (UiT 2020 Mentoring Program) i
tre år nå (2014, 2015 og 2016-calls).
o Inntil 10 grupper blir valgt hvert år, de får særskilt oppfølging av EUrådgivere ved UiT (ressursgrupper)
o Posisjoneringsmidler (NOK 100 000 per gruppe)
o Alle gruppene får tilbud om deltakelse på en-dags Logic Train/Concept
Workshop, etterfulgt av individuelle oppstartsmøter
o Månedlige møter med ressursgruppen (nytt fra 2016)
o Pre-evaluering av eksterne konsulenter
• Fra og med 2017-utlysningen blir dette til H2020 Priority Program med litt
annen struktur, hvor forskere kan selv melde sin interesse, løpende
søknadsfrist til opptak i programmet, tettere oppfølging, bindende
tidsfrister, nettside med informasjon, tilgang til eksterne konsulenter,
belønningsmidler i tillegg til PES

•
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ERC opplæringsprogram
•
•
•

o
o
o
o

Opplæringsprogram for fremragende forskere som ønsker å søke ERC
Starting Grant eller ERC Consolidator Grant
Årlig fra 2013
To samlinger med seniorrådgiver fra AFU:
o Opplæring av EU-systemet / H2020
o Informasjon om ERC
o Krav til søknaden
o Råd om søknadsskriving og oppbygging av prosjektbeskrivelse
Fellessamling med spesialist fra konsulentfirma, samt individuelle samtaler
Motivasjon og gode råd fra tidligere søkere og ERC Grant holdere
Mentoring i søknadsfasen
Pre-evaluering av søknader fra både AFU og ekstern konsulent
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Arctic MSCA-IF program
•
•

•

•
•

•

Rekruttering av talentfulle postdocs fra utlandet til UiT (nytt i 2016)
Hensikten er å rekruttere utenlandske postdocs (innen alle fagfelt) som har
sammenfallende forskningsinteresse med våre forskere ved UiT gjennom
et Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA-IF)
Vi har allerede valgt ut 30 veiledere som ønsker å delta på programmet,
videre har vi laget fag-spesifikke annonser i samarbeid med veilederne.
Disse ligger nå ute på bla EURAXESS. Frist var satt til 11. mars (i dag!)
Vi har mottatt så mange som 110 søknader !!
I løpet av april vil vi velge ut inntil 30 deltakere som vil få tilbud om å
komme til MSCA-IF symposium 1-2 juni 2016. Dette symposiet inneholder
bla MSCA-IF søknadsskrivekurs og individuelle møter mellom kandidater og
veiledere
Lovende kandidater vil nå kunne starte søknadsskrivingen sammen med
sin veileder. Frist for MSCA-IF callen er 14. september 2016
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COFUND søknad
•
•

•

Vi er i gang med en MSCA-Cofund søknad (frist september 2016)
COFUND er samfinansiering av stipendprogrammer på dr.grads- og
postdoktornivå, der transnasjonal mobilitet inngår
I vår søknad søker vi om 30 postdoktorstillinger, som vil kunne komme til UiT i
2-3 bolker over en 5-års periode

The Arctic COFUND programme (CO-Arctic) will focus on incoming mobility to UiT.
The aim is to recruit and support excellent young scientists from outside Norway
who would like to pursue an academic research career as postdoctoral fellows at
UiT.
The programme will address accomplished junior researchers of all nationalities
that have been awarded their PhD 0-6 years prior to the call deadline. The program
will be open to all research fields, in line with the university strategy, thus
supporting the best researchers in free and open competition.
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EU-nettverk Nord-Norge (DIV-INT)
•
•
•

•

•

Vi er i gang med en søknad til Forskningsrådet om EU-nettverk Nord-Norge
(DIV-INT). Frist 20. april 2016
Utlysning av midler til EU-nettverk for mobilisering til H2020
Overordnet mål er å bidra til økt mobilisering og deltakelse i H2020,
gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring
og deling av god praksis og utvikling av allianser.
Vi har fokus på samspill mellom UiT, næringsliv, industri, fylkeskommuner
(Troms og Finnmark), Nofima, Norut … næringsklynger og
kompetansesentre i regionen, med utvalgte definerte satsningsområder
Inntil 500 000 per år - over en periode på tre år

Thorbjørg og Theresa leder dette arbeidet fra UiT

11

Aurora Outstanding
•

Planlegges nå, med oppstart i 2017

•

Aurora programmet er et nytt karrierefremmende program for unge
fremragende forskere. Programmer er designet for å gi forskerne
muligheten til å bygge dere karriere mot et ERC grant eller sette dem i en
posisjon hvor de kan lede andre store eksternt finansierte prosjekter, som
SFF, SFI, samt koordinere større EU finansierte prosjekter.

•

Programmet retter seg mot unge fremragende forskere ved UiT, som har
avlagt doktorgrad for 2-7 år siden. Utvelgelse er basert på:
o Faglig eksellense og forskningserfaring
o Tidligere erfaring med ekstern finansiering (og/eller høy score fra NFR)
o Karriereprofil og potensiale for en fremragende forskerkarriere (ERCstipend)
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Aurora Outstanding
• Programmet har sin inspirasjon i NTNU og KU sine
stjerneprogrammer, men det bygger også på erfaring av ERCopplæringsprogrammet. Her viser det seg at altfor mange av de
som deltar der kommer for seint inn.
• De har gjerne planer om å søke ERC samme år som de deltar på
ERC-programmet, ofte i sitt siste år innen «eligibility window» til
enten StG eller CoG, samtidig som de mangler flere av kriteriene til
å være en god ERC kandidat
– spesielt mobilitet, veiledererfaring, multi-disiplinært arbeid og
selvstendighet.

• Aurora vil gi mer langsiktig oppbygging av karriere mot ERC
13

Til slutt
Vi fikk nye tall fra DBH i går som viser
EU-inntekter
For 2015 er endringene slik:
2014

2015

Endring i %

8,310 mill kr

25,587 mill kr

300 % !!!

Andre EU-program 4,848 mill kr

9,932 mill kr

Horizon 2020

204 %
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UiT for Norges forskningsråd

Steinar Paulsen
Afu-Adm

Nylig innvilgede søknader

FRIPRO 2016: 3*UFT, 2*FP, 2*MobS og 1*konferanse
- 1*UFT lokalt finansiert

FRIPRO Toppforsk (2016)
-6 av 12 innsendt kvalifiserte for støtte
Olsen BJ

Finansiering: 3 prosjekter NFR (35+35 mill)
+ 3 prosjekter TFS (~40%)

M

Unruly Heritage: An Archaeology of the
Anthropocene

F

ECOGEN - Ecosystem change and
species persistence over time: a genomebased approach

M

Autophagy-regulated Signalosomes in
Cellular Stress and Disease Pathways

M

Evolution of vertebrate seasonal
clockwork

F

Discovering the causes and
consequences of the enigmatic
cytoplasmic continuity between parasitic
dodder and its hosts

M

A Smart Controller for Type 1 Diabetes
using Reinforcement learning and scalespace representation

Alsos IG

Johansen T
Hazlerigg D

Krause K
Godtliebsen F

Til behandling

SFF IV (25/11/15) – 7 søknader fra UiT, partner UiO og NTNU
16/3 kunngjøring runde 2 (på NFR hjemmeside)
-frist 17? mai 2016

1

2
3
4
5
6
7

Foreslått navn på senter (Tittel
på søknad)
Centre for ecosystem studies in
the New Arctic Ocean (New
Arctic)
Centre for seasonal timekeeping
CARE Centre for Antimicrobial
Resistance Evolution
Centre of excellence in Systems
Epidemiology – SYSTEPI
Thrombosis Research Centre TREC
Centre for Selective Autophagy
Research (CESAR)
Centre for Resolving Ambiguity
in Human Communication
(AMBIGUITY)

Foreslått
senterleder
(Prosjektleder i
søknad)
Jørgen Berge

Samlet budsjettert
grunnfinansiering
av senteret (10
år)
297 544 000

Samlet omsøk
grunnfinansie
Forskningsråd
179 897 000

David Hazlerigg
John S Svendsen

229 880 000
285 485 000

174 307 000
161 250 000

Eiliv Lund

303 061 000

180 000 000

John Bjarne
Hansen
Terje Johansen

327 868 000

141 500 000

284 640 000

160 530 000

Laura Janda

199 652 000

123 339 000

Open calls

SFU (frist 13/05/16) – 3 initiativ fra UiT:
Jurfak, BFE og Helse
RESULT, rektorat og ØA/AFU
FINNUT (frist 20/04/16) – initiativ: RESULT, ILP, ?

FRIPRO 2017 (frist 27/05/16) – forventer 70 + søknader fra UiT

Nyere og nye programmer & utlysninger

BIOTEK 2021
NORDSATSING (2009-14) forlenget med 3 år fra 2014
FME – Utlysning kommer?
INPART (int partnerskap undervisning og forskning) – 25/05/16
IKTPLUSS – 25/05/16
MILJØFORSK (2016-25) - Løpende
NANO2021 (2012-21) – Løpende
JPI (Vann, Urbant Europa, Nevrodegenerative sykdommer, ... Oceans)
KLIMAFORSK – via JPI Climate – 72 mill euro (3.5% fra NFR)
frist trinn en Topic A 15/06/16 og Topic B 15/07/16

Nye programmer & kommende utlysninger

POLARPROG (2011-)
Policy for norsk polarforskning 2014-2023
Svalbard prioriteres
HAVBRUK2 (programplan 2016-25)
MARINFORSK (2016-25)
HAV21 – Nasjonal FoU-strategi forvaltning og næringsutvikling

Aktuelle utlysninger

FRIPRO Toppforsk (25/05/17) – 1-2 prosjekter
Minimum 6 søknader fra UiT
SFI IV (2019-27?) utlysningen kommer i 2017?
Regional satsing
Involvering av klynger
Campus Harstad og campus Narvik
NFR (regionale representanter i F, T og N)

AFU – utadrettet virksomhet, i tillegge til EU arbeidet

Coaching (young) researchers to write successful grants
Lokalt og på campusene i Harstad og Narvik
Campus Alta i 2015
Annonsert & Invitert
Studiepoeng-givende kurs H-2016
Arve Lynghammar, Coordinator, High North Academy

AURORA program at UiT
The AURORA program is a new program for outstanding academic fellows, designed to give young
researchers the opportunity to build their careers towards an ERC grant, or put them in position to
lead other externally funded excellence projects such as SFF, SFI or EU-funded coordinator
projects.
The aim of the AURORA program is to recruit and support young researchers at UiT and give
them opportunities for training and career development, and to enhance their creative and
innovative potential. The Aurora programme should result in the development of:
 Knowledge and intellectual abilities, such as a solid knowledge base (e.g. subject
knowledge, research methods, theoretical knowledge and practical application); cognitive
abilities (e.g. analyzing, critical thinking, problem solving); creativity (e.g. innovation,
intellectual risk).
 Personal effectiveness, such as personal qualities (e.g. perseverance, integrity, selfreflection); self-management (e.g. time management, work-life balance); professional and
career development (e.g. networking, career management).
 Research governance and organization, such as finance, funding and resources; writing
successful grant applications; research management (e.g. project planning and delivery);
professional conduct (e.g. IPR and copyright, ethics).
 Engagement, influence and impact, such as working with others (e.g. leadership, team
working); communication and dissemination (e.g. communication media, publication);
engagement and impact (e.g. enterprise, public engagement).
The AURORA program is a structured early career development program for outstanding young
researchers at UiT; such as postdoctoral fellows, young researchers in a newly appointed
permanent position or in a tenure-track position (innstegsstilling). The AURORA program will
provide professional career education, information and guidance service to support these young
researchers in making effective career decisions and managing an effective transition to the next
phase of their career development, with an ERC grant as the ambitious longtime goal.
A supervisor at UiT with adequate research leadership experience will be appointed for each
fellow to provide the fellows with academic support and career guidance, in addition to an
international mentor (who will be appointed in close cooperation with each fellow). A Career
Development Plan for each fellow will be developed by the supervisor/mentor in collaboration
with the fellow. The Career Plan will contain career goals, including courses to attend, and
transferable skills training.
The participants:
The program will target outstanding researchers at UiT that have been awarded their PhD 2-7
years prior to entering the program (an extension of this eligibility window will be allowed in case
of any eligible career breaks). The fellows will be selected in close cooperation with the Faculties
according to the following criteria:

 Scientific skills and research experience
 Ability to attract external funding (prior funding/high score from RCN)
 Career profile and potential for excellence
In addition, all incoming MSCA fellows at UiT will receive an invitation, as well as other
recruited young researchers at UiT, such as those recruited through Tromsø Forskningsstiftelse.
The structure of the program:
 The fellows meet twice per semester over a two year period, where the focus will be on
the following topics:
o What is «ground-breaking»?
o Leadership experience
o Profile on the web
o Bibliometry
o Communication / Outreach / Media
o Career opportunities in academia and the private sector
 The fellows prepare long-term carrier-plans in cooperation with their supervisor & mentor
on topics like:
o Publications
o H-index
o Mobility & Internationalization
o Research leadership
o Networking
International experience is especially important to relatively inexperienced researchers, both in
terms of gaining scientific skills and additional skills, but also with respect to independence,
contacts, new networks, etc. Participation in the AURORA program will also help the fellows to
build a valuable interdisciplinary network.
The Aurora program is expected to run from 2017. It is a two-year program, with recruitment of
new fellows entering the program every year.
Core Competency Areas Available under the Aurora Program:







Research & Research Management
Personal & Professional Excellence
Innovation & Transferable Skills
Identifying valuable research results and implement protection strategies
Exploring commercialization opportunities through licensing and spin-out formation
Developing productive collaborations with industry

Non-research courses and workshops include:






One-to-one coaching/mentoring
Shadowing recognized ‘experts' in a particular area
Getting involved in or leading a new/different aspect of the research project
Networking both internally and externally
Writing successful grant applications

The training will improve the employability and long-term career prospects of the fellows. The
multidisciplinary and multisectorial training aspects will provide the fellows with the skills
needed for bridging the gap between academic research and industrial innovation. Through open
network meetings and training workshops, the fellows can interact with each other as well as with
the scientific community at large, and establish new informal contacts and collaborations.
Finally, the Aurora program will include social gatherings for the fellows at least twice a year, to
ensure that they will get to know each other across disciplinary boundaries. A closed Facebookpage for all participants will also be established in order to easily share information.
The AURORA program may also include additional transferable skills training in collaboration
with the High-North Academy (HNA, www.highnorthacademy.com) at UIT. HNA provides
courses that give ECTS credits and provide transferable skills to early stage and experienced
researchers. The training events on transferable skills include:
• Responsible Research and Innovation (RRI) (6 ECTS, UIT, M9, 8 days). The course will convey
the nature of the scientific method, theories of explanation and confirmation, the rationality and
progress of theory change, modeling and inference under uncertainty, the role of science in
society, and the ethical responsibilities of scientists. The non-academic beneficiaries (xx)
contribute with an industrial, societal and patientoriented perspective on RRI. Relevant university
administrative staff will also be involved in this training to ensure long-term effects on the
training at the academic beneficiaries.
• Communicating Science 1: Scientific writing (3 ECTS, UIT/HNA, M16, 5 days). The course
will analyze the publication and reviewing process, how to write manuscripts and project
applications, and address the scientific English and presentation skills of the fellows.
• Communicating Science 2: Coping with media (1 ECTS, UIT/HNA, M30, 2 days), The course
focuses on communicating scientific messages in written and oral form. The non-academic
beneficiaries will contribute by training in public relations from a commercial perspective.
• Academic entrepreneurship (5 ECTS, UIT/HNA, M30, 6 days). The course is aimed at preparing
the fellows to take on an entrepreneurial role after completing their PhD or postdoctorial period.
The course addresses academic entrepreneurship, entrepreneurial networking and entrepreneurial
teams.
• IPR and patent applications (2 ECTS, M30, 2 days). To facilitate innovation from academic
research, IPR and the protection of IPR are essential skills. The non-academic beneficiaries (xx)
will provide relevant IPR case studies.
• Leadership skills (2 ECTS, M32, 3 days) The course will introduce the fellows to how
experienced leaders think, how the fellows can prepare themselves for leadership tasks and how
they can develop their leadership potential. Project management, organizational skills, and people
management skills will also be addressed.

Karrierepolitikk ved UiT
Forskningsstrategisk utvalg 11.3.2016
Avdeling for personal og organisasjon

Noen utgangspunkt
•
•
•
•
•
•

Mer konkurransebasert finansiering
Økt konkurranse om talentene - nasjonalt og internasjonalt
Høyere forventninger til profesjonell ledelse og karrieremuligheter
– øker også sjansen for å rekruttere de beste
Mer strategiske institusjoner
Ambisjoner om høy kvalitet i forskning og utdanning
UiT strategi:
– gode ordninger for kompetanse- og karriereutvikling der
undervisnings- og forskningsoppgaver sidestilles
– legge til rette for økt internasjonal mobilitet

Bedre karrierepolitikk i UH-sektoren (vit.)
•
•

•
•
•
•

«Karriere» i bred forstand: formell kvalifisering og faglig/profesjonell
utvikling
Spiss og bredde
– flere fremragende forskere og fagmiljøer
– generelt styrke ansattes faglige utvikling og karrieremuligheter
Mange institusjoner gjør mye – er det systematisk nok?
Fire faser i vitenskapelig karriere – ulike tiltak
Karrierepolitikk som omfatter alle oppgavene: Undervisning, forskning,
formidling og innovasjon
Gjennomgående tiltak: karriereplanlegging, internasjonal mobilitet

Rekrutteringsstrategier

Redusere
midlertidighet

Lønnspolitikk

Ut- og
innreisestrategi

Medarbeidersamtaler

Handlingsplan for
internasjonalisering

Flere kvinner i
toppstillinger

Forskningsledelse

Karrierepolitikk

Forskningsfri

Aktuelt ved UiT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av lønnspolitikk: premiering av innsats og resultater
Bruk av formelle karriereveier: kvalifisering og opprykk
FoU-termin: kreve plan for arbeidet, legge vekt på betydning for fagmiljø,
internasjonal mobilitet
Fordeling av arbeidstid: bruke fleksibilitet, kreve plan for arbeidet, forvente
publisering
Forventninger til ledere: strategi/retning og oppfølging av medarbeidere
Støtte til å bygge opp verdensledende miljøer, og miljøer som fremmer god
undervisning
Fremme utvikling av forskningsgrupper
Merittering av undervisning
Nytt opprykksprosjekt
Strategisk/målrettet rekruttering, inkl. bruk av innstegsstillinger
Samle servicefunksjoner for mobilitet

Mulige forbedringspunkter UiT
Ledelse og
lederstøtte?
Fagmiljø,
forskningsgrupper og
forskningsledelse?

Tydelige krav og
forventninger?

Bedre
karrierepolitikk
ved UiT

Insentiver og
belønning?

Strategier, mål
og policy, og
mer målrettet
bruk?

Stjerneprogram, andre
satsinger?

Verktøy , maler
og systemer?

Kurs og
veiledning?

Fase 1
Doktorgrad

Fase 2
Kvalifisering

Fase 3
Fast i kombinerte

Fase 4
Ledende professorer

Rekruttering

Kalling/direktetilsetting
Innstegsstillinger
Oppstartspakker
Arctic MSCA-IF program

Bolig
Forbedring rekrutteringsprosess
Forbedring tilsettingsprosess
Karriere

Medarbeidersamtale
Karriereplan/utviklingsplan
Opprykk
Arctic MSCA-IF program
Mentorordning
Internasjonal mobilitet
Lederopplæring
Forskningsgruppe
FoU-termin
Forskeropplæring

Til diskusjon
•

Hva er utfordringer og muligheter hos oss?

•

Hvordan skal UiT utvikle en bedre karrierepolitikk?

•

Hvilke virkemidler bør en karrierepolitikk inneholde?
– på fellesnivå
– hvordan dele god praksis mellom enheter og fagmiljøer

•

Bruk av to karrierestiger med ulike krav til kvalifikasjoner for opprykk
– universitetslektor – førstelektor – dosent
– universitetslektor – førsteamanuensis – professor

•

Soft/transferable skills – hvordan bygge mer systematisk?
– spesielt for stipendiater og postdocs
– styrking av rekrutteringsgrunnlag for faste stillinger

