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SFU�39/13�Godkjenning�av�møteinnkalling�og�saksliste

SFU�40/13�Protokoll�fra�forrige�møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/443 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 23.10.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

41/13 Det sentrale forskningsutvalget 31.10.2013 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Statsbudsjettet for 2014 – muntlig orientering 

  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

Simone Heinz 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2070 

Saksbeh: Målfrid Tangedal 

Dato: 22.10.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

42/13 Det sentrale forskningsutvalget 31.10.2013 

 

Ekstern finansiering - oppfølging av kvalitetsutviklingstiltak 
 

I behandlinga av SFU-sak 11/13 Kvalitetssikring av søknader om eksternfinansiering, diskuterte 

SFU kva tiltak som kan ha positiv effekt på talet og kvaliteten på søknader om 

eksternfinansiering. SFU vart einige om følgjande vedtak i :  

Det sentrale forskingsutvalet tek diskusjonen til orientering og føreslår følgjande tiltak basert 

på diskusjonen i møte: 

 Forskingssekretariatet opprettar ein ressursbank med godkjende søknader. 

 Fakulteta kartlegg årsaker for avslag på søknader. Ein oppsummering av årsakene vil 

danne grunnlag for sak i SFU seinare. 

 

Ressursbanken med godkjente søknader er oppretta Innaskjærs under Forskning og Innovasjon 

(https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Forskning/Sider/Forskersøknader-

Forskningsrådet.aspx). Her finn ein eit lite utval med innvilga forskarsøknader til 

Forskingsrådet, som kan nyttast for andre som planlegg å søke. Lista vil fyllast opp med fleire 

søknader etter kvart. 

 

I SFU-møte 29. august vart dekanane informert om at ein i SFU-møte 31. oktober kom til å be 

fakulteta rapporterte på årsaker til avslag på søknader om eksternfinansiering siste fem år. 

Forskingssekretariatet følde opp saka 13. og 19. september ved å sende ut e-post til 

forskingsadministrasjon ved fakulteta og dekanane. Fakulteta vart her beden om å få oversikt 

over årsaker til avslag på forskarsøknader siste åra, og melde tilbake på følgjande spørsmål: 

Kan vi sjå eit mønster i avslaga fakultetet har fått? Er det noko dei fleste søknadane scorer 

høgt på? Er det noko dei fleste søknadane scorer lågt på? Er det noko i tilbakemeldinga 

ein stusser over/som er uventa? Og på bakgrunn av det de finn: kva kan 

institutt/fakultet/UiA sentralt gjere for å heve karakterane ved neste søknad? 
  

 

Forslag til vedtak: 

Forskingsutvalet tek innspela frå fakulteta til orientering, og vil med bakgrunn i innspel og 

diskusjon av saka føreslå følgjande tiltak for betra kvalitetsutvikling av søknader om 

eksternfinansiering.  
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Simone Heinz 
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Vedrørende avslåtte NFR-søknader fra HUM-PED 2009-2013 

Fakultetet finner det mest hensiktsmessig å rapportere om tendenser istedenfor å fylle inn 

karakterer for hvert prosjekt i det tilsendte skjemaet.  

Vurderingene og karakterene på vitenskapelig kvalitet er rimelig gode (6-5), men vi har også enkelte 

eksempler på søknader som scorer så lavt at de neppe burde vært sendt. Når det gjelder 

vitenskapelig kvalitet, tror vi den kan styrkes dersom søkergruppene kommer tidlig i gang med 

søknadsprosessen. I det hele mener vi at det må tenkes langsiktig om søknadsarbeid. 

Søknadene treffer stort sett på utlysningene, og mange er innenfor det vide FRIPRO-programmet. 

Likevel er det nok et forbedringspotensial her, særlig når det gjelder smalere programmer. Det bør 

uansett sikres at søknadene forholder seg aktivt til utlysningsteksten.     

De fleste søknadene scorer høyt på sammensetting av forskergruppe. Samtidig får et par søknader 

kritikk for å ha et for smalt sammensatt team og for lite internasjonalt samarbeid. En gruppe får også 

kritikk for å ha med for få nasjonale forskere, og for å legge for stor vekt på det internasjonale på 

bekostning av det nasjonale.  

Flere grupper får kritikk for å være urealistiske og for lite konkrete om gjennomførbarhet. Noen 

planlegger simpelthen å gjøre for mye, mens andre vil gjøre for lite i forhold til dimensjonene på 

prosjektet. Enkelte er for vage om hva prosjektet skal føre til. En søknad får dessuten kritikk for å ville 

trekke for store veksler på den planlagte PhD-studenten og involvere de øvrige forskerne for lite.  

Søknader med konkrete formidlingsplaner har fått kreditt for det. Også her gjelder det å legge seg på 

et mest mulig konkret og realistisk nivå.    

Søknadene har knapt fått kritikk for manglende kjønnsbalanse, kjønnsperspektiver, etiske 

overveielser og miljøkonsekvenser. Selv om disse momentene ikke er hovedårsaken til at søknadene 

er avslått, er det kanskje mulig å styrke nye søknader gjennom høyere bevissthet i forhold til nettopp 

disse punktene. I flere tilfeller burde det være mulig å fylle dem ut mer grundig enn det som har vært 

tilfelle hittil. 

Fler- og tverrfaglighet er rimelig godt ivaretatt. 

Kommentar 

Funnene ovenfor har ført til at fakultetet oppnevnte en egen kvalitetssikringsgruppe for NFR/RFF-

søknader i september 2013. Vi håper dette kan bidra til å heve kvaliteten på nye søknader. Gruppa 

trer sammen for første gang medio 1. november i forbindelse med SAMKUL-utlysningen som ser ut til 

å generere 3-4 søknader fra vårt fakultet. Alle søknader som går fra fakultetet til NFR/RFF, skal innom 

kvalitetssikringsgruppa, og prosjektleder bør på et tidlig tidspunkt etablere kontakt med den. Senest 

fire uker før frist må det foreligge et utkast til prosjektbeskrivelse som også inneholder framdriftsplan 

og publiseringsplaner. Gruppa går gjennom dette og drøfter innspill med prosjektleder så raskt som 

mulig. Den skal også gi en kort innstilling til instituttleder. (Det budsjett-tekniske går som tidligere, 

med seneste innleveringsfrist til FOU-rådgiver Inger Lin Baade en uke før søknadsfrist.) 

Kvalitetssikringsgruppa har to faste medlemmer med solid erfaring fra søknadsvurdering i NFR, 
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professor May-Brith Ohman Nielsen og professor Pål Repstad. Dessuten suppleres de av en 

representant for det instituttet søknaden utgår fra. Følgende er oppnevnt fra instituttene: 

Fremmedspråk og oversetting: Professor Roy Tommy Eriksen 

Nordisk og mediefag: Professor Elise Seip Tønnessen 

Pedagogikk: Professor Roger Säljö 

Religion, filosofi og historie: Førsteamanuensis Årstein Justnes 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2416 

Saksbeh: Hilde Inntjore 

Dato: 23.10.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

43/13 Det sentrale forskningsutvalget 31.10.2013 

 

Forskningsgrupper ved UiA 
 

Styret har vedtatt at forskningsgrupper skal være den vanlige organiseringen av FoU-

virksomheten i fagmiljøene og i tverrfaglige miljøer ved UiA i 2015. Fakultetene er i en prosess 

med å etablere forskningsgrupper og i prosessen har det blitt tydelig at vi trenger en felles 

forståelse av hva en forskningsgruppe er, slik at organisasjonen har en felles referanseramme for 

begrepet.  

 

Organiseringen av forskningsgrupper ble drøftet i møte i SFU 26.september. Der ble det 

framhevet at opprettelse av forskningsgrupper vil være en dynamisk prosess.  Grupper kan 

opprettes eller legges ned, og det må derfor være et fleksibelt system med mekanismer for 

nyutvikling. I diskusjon om hvordan en forskningsgruppe bør defineres ble det trukket fram at 

man bør definere hvilket ansvar som påligger en forskningsgruppe. En forskningsgruppe skal 

forvalte og definere et forskningsområde, ha en langsiktig plan, jobbe mot UiAs mål og må 

kunne vise til resultater. Det blir sagt at det ikke vil være hensiktsmessig at forskningsgruppene 

blir nye økonomiske enheter, men at de må kunne disponere midler. Synergieffekter og 

erfaringsutveksling ble trukket fram som viktige fordeler man kan oppnå med opprettelsen av 

forskningsgrupper. 

 

Ut fra diskusjonen i SFU, forslår vi at følgende kriterier legges til grunn for opprettelsen av 

forskningsgrupper.  

 

Felles forskningstema: 

En forskningsgruppe vil ha et felles overordnet forskningstema, som gruppen skal definere og 

forvalte. Under dette temaet kan man ha flere prosjekter. Det er ikke nødvendigvis alle i gruppen 

som er med på alle prosjekter, og samtidig kan både andre interne og eksterne være med i 

prosjektene. Forskningstemaet binder gruppen sammen, og gjenspeiles i et navn på gruppen. 

 

En langsiktig plan: 

En forskningsgruppe vil ha en langsiktig plan for sin virksomhet, som viser gruppens 

forskningsfokus, dens målsetting, prosjekter gruppen ønsker å utvikle og deres finansiering, 

planlagt publisering og formidling. Planen vil bl.a. bidra til tidlig fokus på hvilke større 

prosjekter man ønsker å utvikle og søke om i løpet av de neste årene, og en god kommunikasjon 

med både instituttlederen og det administrative støtteapparatet.  
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Felles aktiviteter: 

Jevnlige seminarer, fremlegg og faglige diskusjoner, prosjektutvikling, søknadsskriving og 

publisering vil være en del av forskningsgruppens regelmessige aktivitet. 

 

Forskningsgruppeleder: 

Gruppen har en egen leder. Det kan vurderes om forskningsgruppelederen skal frikjøpes eller på 

annen måte godtgjøres for arbeidet.  

 

Gruppestørrelse: 

Per i dag har vi både mindre, fragmenterte og store fagmiljøer på UiA. I dagens situasjon er det 

derfor ikke hensiktsmessig å stille for rigide krav angående gruppens størrelse. Siden det er 

ønskelig å få synergieffekter ut over hva et ordinært samarbeid mellom to kolleger kan gi, vil det 

som regel være minst tre vitenskapelige ansatte som utgjør en gruppe. Disse kan knytte til seg 

stipendiater og masterstudenter.  

 

Økonomi: 

Normalt skal gruppen disponere midlene som knyttes til gruppens medlemmer i fellesskapet. 

 

Kriteriene ovenfor vil danne en felles forståelse for hva vi legger i forskningsgruppene, samtidig 

som fleksibiliteten ivaretas. Forskningsgruppen kan selv velge sine aktiviteter og utforme sin 

plattform ut fra sitt forskningsfokus. Den kan også ha en sammensetning innen eller på tvers av 

institutt og fakultet, og regulere størrelsen etter ønske. Selv om forskerne forplikter seg inn i 

gruppen, er det ønsket og vil være rom for samarbeid av ulik art mellom kolleger internt, på 

tvers av forskningsgrupper, institutter og fakulteter, så vel som eksternt.  

 

Vedtaket tas videre som sak til Styret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende kriterier gjelder for forskninggruppene ved UiA:  

 

 En forskningsgruppe har et felles overordnet forskningstema. Forskningstemaet samler 

gruppens medlemmer, og gjenspeiles i et navn på gruppen.  

 En forskningsgruppe har en langsiktig plan for sin virksomhet, der forskningsfokus, 

mulige finansieringskilder, prosjektportefølje, publisering og formidling inngår. 

 En forskningsgruppe har felles faglige aktiviteter, som seminarer, utvikling av 

prosjekter, søknadsskriving og publisering. 

 En forskningsgruppe har sin egen leder.  

 En forskningsgruppe består som regel av minst tre vitenskapelige ansatte, som kan 

knytte til seg stipendiater og masterstudenter. 

 Normalt skal gruppen disponere midlene som knyttes til gruppens medlemmer i 

fellesskapet. 

 

 

Simone Heinz 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/443 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 23.10.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

44/13 Det sentrale forskningsutvalget 31.10.2013 

 

Møtedatoer for 2014 
 

Møter i Det sentrale forskningsutvalget bør mest mulig samordnes med møter i universitetsstyret 

slik at det blir praktisk gjennomførbart å sende eventuelle saker videre. 

 

Møtedatoer for universitetsstyret blir slik i 2014: 

 

onsdag 29. januar 

onsdag 26. februar 

onsdag 9. april 

onsdag 14. mai 

onsdag 18. juni 

onsdag 17. september 

onsdag 22. oktober 

onsdag 26. november 

 

 

Det foreslås følgende datoer for Det sentrale forskningsutvalget: 

 

torsdag 6. februar 

torsdag 20. mars 

onsdag 30. april 

torsdag 5. juni (heldagsseminar) 

torsdag 4. september 

torsdag 9. oktober 

torsdag 13. november 

torsdag 11. desember (ved behov) 

 

Ordinær møtetid settes fra kl 1230 til kl 1530. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vår- og høstsemesteret 2014: 

 

torsdag 6. februar 

torsdag 20. mars 

onsdag 30. april 

torsdag 5. juni (heldagsseminar) 

torsdag 4. september 

torsdag 9. oktober 

torsdag 13. november 

torsdag 11. desember (ved behov) 

 

Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 

 

 

Simone Heinz 
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