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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/443 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 19.11.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

48/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.11.2013 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Senter for fremragende utdanning (SFU): MatRIC - Centre for Research, 

Innovation and Coordination of Mathematics Teaching  

Simon Goodchild vil orientere om senteret og bakgrunnen for søknaden. 

  

2. Horizon 2020 (vedlagt notat) 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

Simone Heinz 

 

Side�4



Horizon 2020 under lansering (NFRs nyhet) 

- Europeiske forskere skal bruke mer tid i laboratoriene og mindre tid på å fylle ut papirer, sa 
EUs kommissær for forskning og innovasjon, Maire Geoghegan-Quinn, da hun lanserte 
Horizon 2020, som skal avløse det sjuende rammeprogrammet (FP7) i 2014. Kommisjonen 
foreslår å bruke 80 milliarder euro på programmet som skal løpe over en periode på sju år.  

Får kommisjonen det som den vil, øker budsjettet dermed fra de 50 milliarder euro som FP7 
har vært tilgodesett med. Kommisjonens offensive holdning er et uttrykk for at man ser på 
forskning og innovasjon som en avgjørende faktor for å bringe Europa ut av den økonomiske 
bølgedalen som man befinner seg i. I tillegg vil det bli brukt betydelige midler på forskning og 
innovasjon gjennom strukturfondene. 
I Horizon 2020 vil innsatsen bli fokusert på tre felter: 

• Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, 
fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge. 

• Industrielt lederskap. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og 
romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og 
mellomstore bedriftene (SMB). 

• Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horizon 2020. Seks 
sentrale samfunnsutfordringer er utpekt: 

1. Helse, demografi og velvære 
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 
3. Sikker, ren og effektiv energi 
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 
5. Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer 
6. Inkluderende, innovative og sikre samfunn 

Før Horizon 2020 settes i drift i 2014, må det først vedtas av ministrene i det europeiske 
rådet og av Europaparlamentet. Ikke minst blir det spennende hvor langt medlemslandene 
er villige til å strekke seg når det gjelder totalbudsjettet. 

 

KDs offisielle lansering blir i Oslo den 6. Desember 2013. Program og påmelding i link: 

http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Oslo_Lanseringskonferanse_
Horisont_2020/1253987466241?lang=no 

 
Utlysninger, nyheter og informasjon om Horizon 2020 blir publisert her: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm  
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2918 

Saksbeh: Arthur N. Olsen/ 

                       Hanne Graver Møvig 

Dato: 19.11.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

49/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.11.2013 

 

Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - potensielle problemer med 

tvilsomme forlag 
 

Bakgrunn 

 

Universitetsbiblioteket administrerer en ordning for støtte til publisering i tidsskrifter med 

åpen tilgang (OA).  Fra 2012 har det vært en sterk økning i antallet publikasjoner som har 

fått støtte. Hittil i 2013 er det gitt støtte til 76 artikler med en total kostnad på ca. 440.000 

kr.  

 
Tabell 1 Publiseringstøtte 2013 1/1 – 1/11 
 

Forlag Antall artikler Kostnad Pr. artikkel 

Hindawi Publishing 57 Kr 268.500 Kr 4.700 

Biomed Central 6 Kr 85.500 Kr 14.250 

Dove Press 4 Kr 47.900 Kr 12.000 

Diverse forlag 9 Kr 39.000 Kr 4.300 

Totalt 76 Kr 441.000 Kr 5.800 

 
Tabell 2 Støtte fordelt på fakulteter 
 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 10 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 0 

Fakultet for kunstfag 0 

Fakultet for teknologi og realfag 64 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2 

 

I den seneste tid har det vært et økende fokus på problemet med tvilsomme forlag som 

ikke oppfyller minstekravet til fagfellevurdering som en må stille til et vitenskapelig 

tidsskrift. En universitetsbibliotekar ved the University of Colorado i Denver har gjort et 

stort arbeid med å kartlegge tvilsomme forlag («predatory publishers»).  Listen
i
 til Jeffrey 

Beall omfatter over 200 forlag som han mener svikter sin oppgave som vitenskapelig 

publiseringskanal. Forlagene er ofte lokalisert i land som India og Nigeria og formålet 

med utgivelsene er mest mulige inntekter. 
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En vitenskapsjournalist i det kjente tidsskriftet Science
ii
 har skapt enda mer fokus på dette 

problemet med en innovativ form for undersøkende journalistikk.  En artikkel med 

åpenbare vitenskapelige feil ble sendt til ca. 300 OA tidsskrifter. Litt over halvparten av 

tidsskriftene aksepterte artikkelen for publisering, noe som demonstrerer grov svikt når det 

gjelder fagfellevurdering. Forfatteren John Bohannon har blitt kritisert for flere forhold. 

En del kommentatorer mener dette er en skjult kritikk av Open Access som 

publiseringsmodell. Andre påpeker at over halvparten av tidsskriftene ble hentet fra Bealls 

liste med tvilsomme forlag. Til slutt er det andre som påpeker at artikkelen også burde 

vært sendt til et utvalg med vanlige abonnementstidsskrifter som kontroll. 

 

Utgivelser med forfattere fra UiA 

 

Det er ingen tvil om at ordningen med publiseringstøtte har stimulert til en økning i 

vitenskapelig publisering ved UiA.  Andelen av våre publikasjoner som er i åpne kanaler 

har økt og nærmer seg 20 %. Denne utviklingen er i tråd med klare politiske ønsker om 

åpen tilgang til resultatene av forskning som er finansert av offentlige midler. 

 

Som nevnt ovenfor er det likevel skyggesider med overgangen til en publiseringsform 

hvor lesning er gratis men publisering koster. En skal likevel ikke overvurdere problemene 

for norske forfattere.  Et minstekrav for all vitenskapelig publisering i UH sektoren er at 

tidsskriftet er godkjent i det nasjonale kanalregisteret som vedlikeholdes av NSD i 

Bergen
iii

. Dette er også et av kriteriene for at UiA ved Universitetsbiblioteket skal dekke 

publiseringsavgiften.   Universitets- og høgskolerådet har et overordnet ansvar for at 

tidsskrifter i registeret oppfyller minimumskravene til et vitenskapelig tidsskrift.  

 

Så vidt vi vet er det ingen forfattere ved UiA som er forledet til å publisere i tidsskrifter 

som driver med ren svindel. Den siste saken fra Science er likevel aktuell også for UiA.  

Et av forlagene som aksepterte den fiktive artikkelen har også publisert en rekke artikler 

av UiA ansatte. Dove Medical Press har vært ansett som seriøst og var medlem av den 

anerkjente bransjeorganisasjonen for forlag som publiserer tidsskrifter ned åpen tilgang. 

Denne organisasjonen OASPA – Open Access Scholarly Publishers Assosiation
iv

 har nå 

ekskludert 2 forlag inklusiv Dove Medical Press fra organisasjonen.   

 

      Eventuelle tiltak ved UiA 

 

Et mulig tiltak for å kanalisere publisering til de mest seriøse forlag er innføre et nytt 

kriterium i retningslinjene for dekning av publiseringsavgifter.  Det mest aktuelle er å 

innføre krav om at forlaget må være medlem av OASPA. Denne organisasjonen har 

håndtert det nevnte tilfelle av manglende fagfellevurdering hos medlemmer på en 

eksemplarisk måte og dette burde borge for god selvjustis også i framtiden. Siden et 

aktuelt forlag Dove Press har vært mye brukt av ansatte ved UiA er det sannsynlig at noen 

manuskripter allerede er under vurdering hos forlaget. En bør derfor kanskje legge denne 

innstrammingen litt fram i tid.  

 

Vedtaket om medlemskap i OASPA er kun aktuelt for tidsskrifter som krever betaling av 

publiseringsavgift, mange åpne tidsskrifter med god kvalitet dekker kostnadene på andre 

måter og vil ikke bli berørt av det nye kravet om medlemskap i OASPA. 
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Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar å innføre et nytt kriterium for dekning av 

publiseringsavgifter i tidsskrifter med åpen tilgang. Utgiver skal være medlem av OASPA – 

Open Access Scholarly Publishers Assosiation.  Dette nye kriteriet får virkning fra 1. april 

2014. 

2. Det sentrale forskningsutvalget ber dekanene gjøre problemstillingen med tvilsomme forlag 

kjent på sine respektive fakulteter. 

 

 

Simone Heinz 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
i
 http://scholarlyoa.com/publishers/ 

ii
 Bohannon, J. (2013). Who's Afraid of Peer Review? Science, 342(6154), 60-65. doi: 10.1126/science.342.6154.60 

iii
 http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ 

iv
 http://oaspa.org/ 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2574 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 19.11.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

50/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.11.2013 

 

Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner 2013 
 

I forbindelse med Handlingsplan for likestilling vedtok universitetsstyret i styresak 176/07 å 

innføre en ordning med kvalifiseringsstipend til det underrepresenterte kjønn. Stipendene ble 

delt ut i 2008, 2009, 2010 (kr 500 000 hvert år) og i 2012 (kr 400 000). I 2011 ble det ikke 

avsatt budsjettmidler til dette formålet. For 2013 er det avsatt kr 500 000 til 

kvalifiseringsstipend og i tillegg er det overført kr 70 000 fra potten for stipend til frikjøp for 

kvalifisering. 

Retningslinjene ble oppdatert i 2010 (SFU-sak 35/10) og det Det sentrale forskningsutvalget 

foretar fordelingen etter disse retningslinjene (vedlegg 1). 

 

I 2008 var fordelingen slik: 

Kr 100 000 til: Anne Ryen, Helje Kringlebotn Sødal, Sylvi Sandvik og Monica Klungland 

Torstveit 

Kr 50 000 til: Ellen C. Nyhus og Siemeke Bøhnisch 

 

I 2009 var fordelingen slik: 

Kr 100 000 til: Solveig Botnen Eide, Solveig Sagatun, Bjørg Seland, Inger Johanne Håland 

Knudsen og Anne Berit Fuglestad. 

Solveig Botnen Eide og Solveig Sagatun har i ettertid fått innvilget å overføre stipendene til 

2010. 

 

I 2010 var fordelingen slik: 

Kr 100 000 til: Turid Skarre Aasebø, Henny Fiskå Hägg, Astrid Birgitte Eggen, Brit Lyngstad 

og Merete Elnan. 

 

I 2012 var fordelingen slik: 

Kr 100 000 til: Anne Dorte Tveit, Claire Vaugelade Berg, Eli Hustad og Ulrika Söderhamn. 

 

I 2013 er det delt ut stipend for frikjøp til kvalifisering. Følgende kvinner mottok dette stipendet: 

Stefanie A. Hillen, Gro Renée Rambø, Sissel Marie Rike, Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Siri 

Helene Puntervold Nilssen, Stina Torjesen, Bjørg Dale, Liv Fegran, Linda Iren Mihaila Hansen, 

Gudrun Rohde og Siemke Böhnisch. 

 

Invitasjon til å søke stipend ble sendt til fakultetene 10.10.2013 (vedlegg 2).  
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Mottatte søknader 

Det var kommet inn 13 søknader da fristen gikk ut 11. november: 

Navn (prioritert rekkefølge fra fakultetene) Tittel Søker på 

   

Fakultet for humaniora og pedagogikk   

Ilmi Willbergh Førsteamanuensis Professor 

Siri Hempel Lindøe Universitetslektor Doktorgrad 

   

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap   

Torunn A. Ask Førstelektor Dosent 

Anne Halvorsen Førsteamanuensis Professor 

Stine Rye Bårdsen Universitetslektor Doktorgrad 

Lisa M. Whitehead Universitetslektor Doktorgrad 

   

Fakultet for kunstfag   

Anna Svingen-Austestad Universitetslektor Doktorgrad 

   

Fakultet for teknologi og realfag   

Jaziar Radianti Post.doc. Førsteamanuensis 

   

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap   

Hilde Lohne-Seiler Universitetslektor Doktorgrad 

Inger Beate Larsen Førsteamanuensis Professor 

Elin Thygesen Førsteamanuensis Professor 

Kristin Haraldstad Førsteamanuensis Professor 

Anna Brita Thorød Førstelektor Doktorgrad 

 

 

Tall fra 2012 viser at det er 21,6 % av professorene ved Universitetet i Agder som er kvinner. 

For førstestillinger totalt sett er det 32,9 % kvinner. Dette er omtrent samme nivå som i 2011. 

UiA har en målsetting om 40 % kvinner innenfor alle stillingskategorier, så det er dermed langt 

igjen til målet.  

 

Det er i år 6 søknader om stipend til kvalifisering for opprykk til professor/dosent og 6 søknader 

om fullføring av doktorgrad. Til tillegg er det 1 søknad om forlenging av post.doc.-prosjekt for å 

kunne kvalifisere seg til fast stilling som førsteamanuensis.  

 

Følgende kan oppsummeres om søkerne til stipend for å nå professor-/dosentkompetanse: 

 

Ilmi Willbergh 

Stipendet vil kunne bidra til ekstra tid for å kunne publisere. Hun ser for seg å kunne søke 

opprykk til professor i løpet av 2015. Er med i et fagmiljø som samarbeider med flere andre 

miljøer. 

 

Torunn A. Ask 

Stipend skal brukes til frikjøp av undervisning for å kunne ferdigstille arbeid for publisering. 

Arbeidet planlegges gjort i 2014 og 2015 og tentativt tidspunkt for søknad om opprykk er i løpet 

av 2015. Hun er med i flere forskningsgrupper/nettverksgrupper. 
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Anne Halvorsen 

Stipendet vil bli brukt til arbeid med artikler for publisering i internasjonale tidsskrift og 

publiseringskanaler på nivå 2. Søknad om opprykk kan trolig sendes i 2016. Er tilknyttet 

INNOS-prosjektet og Pronett. 

 

Inger Beate Larsen 

Det gjenstår å skrive to artikler før hun vil søke opprykk til professor. Med et stipend vil dette 

kunne gjøres i løpet av 2014. Hun leder forskningsgruppe i psykisk helsearbeid. 

 

Elin Thygesen 

Stipendet skal brukes til frikjøp for å kunne ferdigstille påbegynte publikasjoner/arbeid og til å 

videreutvikle prosjekter. Mye av dette arbeidet skal gjøres i 2014, men det er litt uklart når hun 

vil være klar for å søke opprykk til professor. Hun er med i flere forskningsgrupper. 

 

Kristin Haraldstad 

Stipend skal brukes til frikjøp for å kunne gjennomføre fokusgruppeintervju, analysere data og 

skrive artikler om dette arbeidet. Det planlegges to publikasjoner. I tillegg ønsker hun å 

videreføre arbeid fra ph.d.-prosjektet og publiserer fra dette. Hun er med i ledergruppa for 

forskningsgruppen HeiFa. Søknad om opprykk kan trolig sendes i 2016. 

 

 

Følgende kan oppsummeres om søkerne til stipend for å fullføre doktorgrad/bli 

førsteamanuensis: 

 

Siri Hempel Lindøe 

Hun har fullført opplæringsdelen i forskerutdanningen og vil bruke stipendet til å bli frikjøpt fra 

undervisning samt til layout-arbeid. Planlegger å fullføre innen utgangen av 2014. Hun er 

tilknyttet «Traumeprosjektet» og forskningsgruppa rundt Multikul. 

 

Stine Rye Bårdsen 

Hun har fullført opplæringsdelen i forskerutdanningen. Stipendet vil brukes til frikjøp fra 

undervisning for å kunne få sammenhengende skrivetid til å ferdigstille doktorgradsprosjekt. 

Planlegger å fullføre i løpet av 2014.  

 

Lisa M. Whitehead 

Hun har fullført opplæringsdelen i forskerutdanningen. Stipendet skal dekke utvidelse av 

stipendiat-/universitetslektorstilling for en periode på 4 måneder. Planlegger å fullføre 

sommer/høst 2014. Hun har ikke fast stilling. 

 

Anna Svingen-Austestad 

Stipend skal brukes til frikjøp av undervisning for å kunne ferdigstille avhandlingen. Planlegger 

å levere avhandling juli 2014. Er tilknyttet flere forskningsgrupper/forskernettverk. 

 

Jaziar Radianti 

Hun er i post.doc.-stilling nå og ønsker å kvalifisere seg til å få fast stilling som 

førsteamanuensis. Stipendet skal brukes til å jobbe videre med prosjekt tilknyttet CIEM.  

 

Hilde Lohne-Seiler 

Stipend skal brukes til frikjøp av undervisning våren 2014. Det gjenstår å ferdigstille én av fem 

artikler samt kappe. Planen er å levere avhandlingen i løpet av mars 2014. Hun er involvert i 

flere forskningsgrupper. 
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Anne Brita Thorød 

Stipend skal brukes til frikjøp for å kunne ferdigstille fjerde og siste artikkel til avhandlingen og 

levere avhandling i løpet av høsten 2014. Hun er tilknyttet forskningsgruppe i psykisk 

helsearbeid. 

 

 

Forskningsdirektørens vurdering 

I følge retningslinjene skal søkere som er i sluttfasen for opprykk til professor/dosent ha 

førsteprioritet og andreprioritet fast vitenskapelig ansatte kvinner som skal fullføre doktorgrad.  

 

Ut fra søknadene vurderes det at Inger Beate Larsen, Ilmi Willbergh og Torunn A. Ask har 

kortest tid igjen før de kan søke om professor-/dosentkompetanse. Det foreslås derfor at de får 

stipend på kr 100.000 hver. 

 

Anne Halvorsen, Elin Thygesen og Kristin Haraldstad har også søkt om stipend til 

professoropprykk. Ut fra retningslinjene vil det være naturlig å prioritere disse for stipend. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har imidlertid prioritert Hilde Lohne-Seiler, som søker om 

stipend til å fullføre doktorgrad, som sin førsteprioritet. Forskningsdirektøren ser det som 

vanskelig å se bort fra kriteriene om at søkere som søker stipend til opprykk til professor/dosent 

skal ha førsteprioritet og foreslår derfor at Anne Halvorsen, Elin Thygesen og Kristin Haraldstad 

tildeles kr. 100.000 hver. Totalt vil det da utdeles kr 600 000 i stipend. Differansen på kr 30 000 

foreslås tatt fra neste års budsjett for at alle seks skal få like stort stipend. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler kvalifiseringsstipend til: 

 Ilmi Willbergh, Fakultet for humaniora og pedagogikk (kr 100.000) 

 Torunn A. Ask, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (kr 100.000) 

 Anne Halvorsen, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (kr 100.000) 

 Inger Beate Larsen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr. 100.000) 

 Elin Thygesen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr. 100.000) 

 Kristin Haraldstad, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr. 100.000) 

 

 

Simone Heinz 

 

Vedlegg 

1 Retningslinjer 

2 Utlysingsbrev av 10.10.2013 

3 Søknader (sendes utvalget i eget dokument) 
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Kvalifiseringsstipend for kvinner 

(sist behandlet i SFU 4. september 2012 – SFU-sak 34/12) 

 
Retningslinjer for tildeling av stipend som kvinnelige ansatte kan søke på i 

kvalifiseringsfasen 

 
1. Formål med innhold i stipendordningen 

Formålet med stipendet er å gi det underrepresenterte kjønn som ved UiA er kvinner, i 

vitenskapelige stillinger mulighet for å fullføre sitt arbeid med doktorgrad eller endelig 

kvalifisering til dosent/professorstilling. 

 

Hva stipendet omfatter 

Stipendet utbetales til – og disponeres av – fakultetet til ovennevnte formål.  Maksimalt 

tildeling pr person settes til 100 000 kr.  Stipendet tildeles èn gang pr person. 

 

2. Søknaden skrives ut fra gjeldende søknadsmal 

 

Hvem kan søke 

Stipendet kan tildeles: 

 Førsteprioritet: Kvinnelige ansatte som er i sluttfasen for å søke opprykk til 

dosent/professorstilling 

 Andreprioritet: Fast vitenskapelig ansatte kvinner for fullføring av doktorgrad  

 

Kriterier for tildeling 

Bare søknader som fakultetsledelsen har valgt å rangere og har forpliktet seg til å legge 

forholdene til rette for, vil bli støttet.  I tillegg vektlegges følgende: 

 Relevans for søkerens kompetanseutvikling 

 Kvaliteten på søknaden, herunder mål, realistisk framdrift, fagmiljø og faglig 

veiledning 

 Kvalifiseringsarbeider innenfor universitets satsingsområder eller andre 

fagområder der UiA anser det som særlig viktig å bygge opp kompetanse 

 

3. Søkerens plikter og rettigheter ved tildeling 

Dersom kvalifiseringsarbeidet avsluttes før stipendperioden er avsluttet, plikter søkeren 

straks å informere Forskningsutvalget om dette.  Også dersom det oppstår pauser i 

kvalifiseringsarbeidet eller arbeidet forsinkes, skal Forskningsutvalget informeres.  

Forskningsutvalget bestemmer i begge tilfeller hvordan resten av stipendmidlene skal 

disponeres.  

 

Søkeren beholder sin ordinære lønn i stipendperioden.  Forskningsutvalget fastsetter en 

grunntildeling til reise og drift for dem som har fått innvilget stipend.  Bruken av stipendiet 

avtales med fakultetsledelsen.  

 

Rapportering: 

Søkere som har fått tilsagn om stipend, skal avlegge kort rapport til fakultetsledelsen. 

 

4. Fakultetets plikter og rettigheter ved tildeling 

I forbindelse med rangeringen skal fakultetene ta stilling til følgende forhold som vil bli 

vektlagt ved fordeling av stipendmidlene: 

 Om søknaden tilfredsstiller kriteriene i disse retningslinjene 
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 Om stipendmidlene lar seg innpasse i fakultetets planer 

 Om tids-, framdrifts- og finansieringsplanene er realistiske 

 Om fakultetet har nødvendig utstyr og ressurser til å innfri de krav prosjektet 

stiller eller om dette er sikret på andre måter 

 Om det er mulig å skaffe vikar 

 

Fakultetet har følgende forpliktelser når tildeling er skjedd i samsvar med fakultets 

rangering og vurderingen: 

 Skaffe vikar for de oppgavene søkeren får fritak fra slik at stipendperioden kan 

avvikles som forutsatt.  Hvis det viser seg umulig å skaffe vikar, skal fakultetet 

snarest meddele dette til søkeren og Forskningsutvalget.  Forskningsutvalget 

vurderer da om stipendet skal omfordeles. 

 Legge til rette for at søkeren kan benytte mest mulig av sin tid til 

kvalifiseringsarbeidet.  Dette vil særlig gjelde organisering av 

undervisningsoppgaver, men kan også omfatte fritak fra administrative oppgaver. 

 Stille ressurser til disposisjon til utstyr og lignende. 
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 Fakultetene 

  

 

  

Dato: 10.10.2013 

  
 

  

  
  

Arkivreferanse 2013/2574 

 

 

Utlysing av kvalifiseringsstipend for kvinner 
 

   Styret vedtok i sak 176/07 følgende:  

500 000 kr avsettes til stipendmidler som ansatte av det underrepresenterte kjønn kan søke på i 

kvalifiseringsfasen. Maksimal tildeling per person settes til kr 100 000 kr og midlene skal primært 

brukes til ”frikjøp” fra undervisning for meritterende forskning, eventuelt til forlengelse av 

stipendiatperiode for fullføring av doktorgrad for personer som er aktuell for tilsetting i førstestilling.  

Midlene fordeles av forskningsutvalget etter prioritert søknad fra fakultetene.  Nærmere retningslinjer 

utarbeides.  

 

Vedtaket er et underpunkt i Handlingsplan for likestilling.  Det er grundig dokumentert at det ved UiA 

er en sterk skjevfordeling mellom kjønnene i vitenskapelige stillinger.  Denne skjevfordelingen øker 

dess høyere opp en kommer i hierarkiet.   

 

Retningslinjene ble utarbeidet og vedtatt av Det sentrale forskningsutvalget i 2008 (SFU-sak 28/08) – 

vedtaket er gjengitt under. I 2012 ble det tatt inn i retningslinjene at søknadsmal skal benyttes (SFU-sak 

34/12). Retningslinjene er vedlagt. 

          
 Vedtak i SFU-sak 28/08: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar vedlagte Retningslinjer for tildeling av stipendmidler 

som ansatte av det underrepresenterte kjønn kan søke på i kvalifiseringsfasen, med unntak av 

at fakultetene må bidra med tilsvarende midler som stipendtildelingen. 

2. Stipendmidlene lyses ut umiddelbart slik at søkere kan få tilsagn så raskt at de om mulig kan 

få dette inn på arbeidsplanene sine i år. 

3. Det sentrale forskningsutvalget tildeler stipendene. 

4. Stipendmidlene tildeles kun kvinner. 

5. Fakultetene rapporterer om tildelte stipend i den årlige kvalitetsrapporten.  

 

For 2013 er det satt av kr 570 000 på budsjettet til stipend i kvalifiseringsfasen. 

 

Styret har vedtatt at forskningsgrupper skal være den vanlige måten å organisere forskningen på ved 

UiA og at forskningsgrupper prioriteres i utdeling av sentrale støtteordninger. Dette vil det bli tatt 

hensyn til ved tildeling av årets kvalifiseringstipend for kvinner. I malen for søknaden oppfordres det 

derfor til å redegjøre for ev. deltakelse i forskningsgrupper. 

 

Søknader om stipendmidler for kvalifisering til professor eller for å fullføre doktorgrad, samordnes av 

fakultetet og sendes i prioritert rekkefølge til forskningssekretariatet v/ Wenche Flaten innen 11. 

november 2013. Vedtak om tildeling blir fattet i Det sentrale forskningsutvalget 26. november. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

Simone Heinz  

Forskningsdirektør  
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2765 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 19.11.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

51/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.11.2013 

 

Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - første tildeling 2014 
 

I internfordeling av budsjett for 2014 er det forslått 1,6 mill. kr til tiltak som samles under 

betegnelsen “økt forskningsaktivitet”.  I det ligger tiltak som gjestestipendordning, økt ekstern 

finansiering, vitenskapelige seminarer etter søknad og tiltak innen forskerutdanning. Det 

foreslås at kr 400.000 av disse avsettes til faglige konferanser/seminarer. Dette er samme beløp 

som har vært tidligere. Det forslås å dele ut kr 200.000 av disse nå. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har søkt om å få overføre to konferanser til 2014. Det 

gjelder «Northerners in the times of Cholera» og «Empiri i allmenndidaktisk teori». 

Fakultet for teknologi og realfag har søkt om å få fakturere midler for «Mestring i matematikk i 

yrkesfag» etter nyttår siden seminaret skjer seint i desember. 

Fakultet for kunstfag har søkt om å få overføre «Forskningsseminar i populærmusikkforskning» 

til begynnelsen av 2014. 

Søknadene er behandlet administrativt og søknadene er innvilget. 

 

Alle fakulteter og Avdeling for lærerutdanning har sendt inn søknader – tilsammen 19 søknader. 

Samlet søknadssum er på kr 700 148.  

 

Det er positivt at det er stor virksomhet i fagmiljøene og det er mange gode søknader. Dessverre 

er det begrensede midler og de fleste av søknadene vil derfor ikke bli støttet. 

Vedlagt følger oversikt over alle søknader med forslag til fordeling av økonomisk støtte. 

 

Søknadene oppfyller i hovedsak kriteriene for støtte med internasjonal deltakelse og profilering 

av UiAs faglige virksomhet på internasjonalt nivå. Noen av søknadene gjelder 

nasjonale/regionale konferanser med internasjonale foredragsholdere, men de vurderes allikevel 

til å oppfylle kriteriene. Flere av de omsøkte arrangementene er mindre seminarer/workshops 

som ansees å være viktige, men mindre betydningsfulle enn de større konferansene når det 

gjelder omfanget av profilering. Det foreslås derfor å støtte de internasjonale konferansene som 

er prioritert på førsteplass av Fakultet for humaniora og pedagogikk (kr 40 000), Fakultet for 

økonomi og samfunnsvitenskap (kr 39 800) og Avdeling for lærerutdanning (kr 40 000).  

 

Det sees på som positivt at fakultetene samarbeider om konferanser og det forslås å støtte den 

konferansen som er søkt felles fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for 

teknologi og realfag med kr 40 000. Omsøkt beløp er på kr 94 300, men forskningsdirektøren 
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foreslår å holde tildelingen innenfor normalbeløpet som i følge kriteriene er kr 40 000 per 

konferanse.  

 

eHelseuka er et arrangement som involverer tre fakulteter. Dette arrangementet beskrives som 

regionalt/nasjonalt, men ansees som svært viktig i forhold til UiAs profilering og 

forskningsdirektøren foreslår en tildeling på kr 40 000. 

 

Fakultetene anmodes om å finne støtte for de andre arrangementene internt. 

 

Det sentrale forskningsutvalget inviteres til å diskutere forslaget og eventuelt omfordele støtten. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 – første 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 

 

Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Kriterier for tildeling 

2 Oversikt over søknader 

3 Søknader (sendes utvalget i eget dokument) 
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Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA  
(sist endret i SFU-sak 30/11 – 7. september 2011) 
 
Søknad om støtte til faglige konferanser/seminarer sendes fakultetet innen fakultetets frist.  
 
Fakultetenes frist for innsending av prioriterte søknader til Forskningssekretariatet er 1. mai og 1. 
november. Halvparten av totale midler fordeles hver gang. 
 
Fakultetenes frist for å sende internfaktura med rapport og eventuelle søknader om overføring av 
tildelte midler og melding om avlyste arrangementer er 1. november. 
 
Ubenyttede midler går inn i potten for neste år og refordeles ved behandling av neste års søknader. 

Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer  
1. Midlene skal primært gå som støtte til konferanser/seminarer med internasjonal deltakelse. 

Støtten kan imidlertid i enkelte tilfeller gå til nasjonale/regionale konferanser/seminarer som 

vurderes som spesielt viktige. 

2. Midlene skal bidra til å profilere universitetets faglige virksomhet primært på internasjonalt nivå.  

3. Midlene skal fordeles etter søknad, og det vil normalt ikke tildeles høyere beløp enn  

kr. 40.000 per konferanse/seminar.  

4. Det skal ikke gis honorar for deltakelse/foredrag på konferansene/seminarene.  

Søknaden skal inneholde:  

1. En kort beskrivelse av:  

· Formål og hvordan konferansen/seminaret kan bidra til profilering av universitetet internasjonalt 

(eventuelt nasjonalt/regionalt) 

· Faglig innhold med kortfattet presentasjon av de faglige bidragsyterne  

· Målgrupper 

· Planlagt program  

2. Budsjett med finansieringsplan:  

· Søknaden skal inneholde et så detaljert budsjett som mulig  
· Reise- og oppholdsutgifter for deltakere som får dekket disse utgiftene  
· Eventuelle transportutgifter  
· Eventuelle utgifter til lokaler, kaffepauser e.l. som legges inn i programmet  
· Utgifter til administrative støttefunksjoner  
· Eventuelle utgifter til trykking av konferanserapport e.l. 
· Spesifikasjon av eventuelle inntekter fra egenbetaling for deltakerne  
· Det må gå fram om det er gitt tilsagn, sendt søknad eller bare foreløpig forventet støtte til 

konferansen/seminaret  
· Budsjettet skal settes opp i balanse  
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Priorit

et

 Søknads-

beløp Tidspunkt Type Stikkord for søknaden

Forslag til 

vedtak

Fakultet for humaniora og pedagogikk

International Association of Scandinavian Studies 

(IASS) 2014 1 40 000     Aug. -13

Internasjonal 

konferanse

IASS er internasj organisasjon for 

studier og forskning i skandinavisk 

litteratur. Konferansen samsvarer godt 

med strategisk satsing i multimodalitet. 

150-200 deltakere fra Europa. Det 

planlegges publikasjon etter 

konferansen. 40000

The Legacy of 1998. 

Northern Irish Politics, Culture and Art after the 

Good Friday Agreement 2 39 500     Vår -14

Internasjonal 

konferanse/workshop

Tverrfaglig og tverrinstitusjonell 

konferanse innen nordisk litteratur, 

kultur, film og politikk. Påfølgende 

publikasjon planlegges.

2nd Nordic Journal of Modern Language 

Methodology Conference 3 17 700     Juni -14

Nordisk konferanse 

med internasjonale 

foredragsholdere

Skal bidra til økt fokus på forskning 

innen fremmedspråksundervisningen 

både på lavere og høyere nivå i 

utdanningssystemet. De beste 

innleggene publiseres.

Mergers involving higher education institutions in 

the Nordic countries 1 39 800     Mai -14 Internasjonalt seminar

Skal gi økt kunnskap og samle 

fagpersoner omkring emnet fusjon av 

utdanningsinstitusjoner. Målgruppe er 

forskere, studenter, ledere, 

administratorer m.fl. 39800

Scandinavian Health Informatics SHI2014 2 40 000     Aug. -14

Skandinavisk 

konferanse

Fellessøknad med helse/idrett. 

Konferansen er samarbeid mellom UiA, 

UiT, Aalborg univ. og Linköping univ. 

Skal samle fagmiljøet innen 

helseinformatikk i Skandnavia. 

Målgruppe er vitenskapelig ansatte, 

master- og ph.d.-studenter. 

Søknader om konferanse-/seminarstøtte for 2014 - første utdeling, SFU 26. november 2013.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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International Group of Lean Construction 2014 3 40 000     Juni -14

Internasjonal 

konferanse

Fellessøknad med tek/real. 

Søknadsbeløpet er kr 94300, men 

fakultetet anbefaler støtte innenfor 

maksbeløp. Faglig møtepunkt og arena 

for presentasjon av ny kunnskap innen 

Lean Construction. 300-400 deltakere. 

UiA har deltatt i flere 

forskningsprosjekter på området.

eHelseuka 2014 1 40 000     Juni -14

Regionalt arrangement 

med nasjonal interesse

Tverrfaglig arrangement som involverer 

tre fakulteter. Skal bidra til et faglig løft 

for UiAs satsing innen e-helse og bidra 

til å øke den totalt forskningsaktiviteten 

innen feltet. Forventer at det vil styrke 

posisjonen nasjonalt. 40000

Oscar Olsen seminaret 2014 2 40 000     Mai -14 Nordisk konferanse

Skal rette oppmerksomhet mot 

forskning i rus- og avhengighetsfeltet. 

Samarbeid med Sørlandet Sykehus HF. 

Deltakere vil være fagfolk som arbeider i 

rusomsorg. 

Scandinavian Health Informatics SHI2014 3 40 000     Aug. -14

Skandinavisk 

konferanse

Fellessøknad med øk/samf. 

Konferansen er samarbeid mellom UiA, 

UiT, Aalborg univ. og Linköping univ. 

Skal samle fagmiljøet innen 

helseinformatikk i Skandnavia. 

Målgruppe er vitenskapelig ansatte, 

master- og ph.d.-studenter. 

International Group of Lean Construction 2014 1       94 300 Juni -14

Internasjonal 

konferanse

Fellessøknad med øk/samf. Faglig 

møtepunkt og arena for presentasjon av 

ny kunnskap innen Lean Construction. 

300-400 deltakere. UiA har deltatt i flere 

forskningsprosjekter på området.

40000

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag
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Faglige seminar i matematikkdidaktikk og 

matematikk 2014 2       32 000 jul.05

Seminarrekke med 

internasjonale 

foredragsholdere

Viktige seminar for oppbygging av 

forskningskompetanse og av et sterkt 

miljø i matematikkdidaktikk/

matematikk. God mulighet for å trekke 

utenlandske forskere inn som veiledere 

for studentene.

SFF CIEM - Resilience Workshop 3       21 308 April -14 Internasjonal workshop

Workshop med internasjonale forskere 

skal gi økt mulighet for å kunne lykkes 

med en SFF-søknad.

SFF CIEM - Humanitarian Relief Logistic 

Workshop 4       22 090 Mai -14 Internasjonal workshop

Workshop med internasjonale forskere 

skal gi økt mulighet for å kunne lykkes 

med en SFF-søknad.

Touch Teknologi for undervisning og læring 

matematikk 5       40 000 Vår -14

Nasjonalt seminar med 

internasjonale gjester

Om bruk av Touch-teknologi i 

matematikkundervisning. Målgruppe: 

Hovedsakelig UiA-ansatte, master/ph.d.-

studenter, matematikklærere i regionen.

Interdisciplinary Research Center (IRC) 6       40 000 2014

Seminarrekke med 

internasjonale 

foredragsholdere

Møteplass for forskere ved UiA. 

Månedlige møter med 12-15 deltakere.

Outreache: Kunstfeltene og nye 

publikumsgrupper 1 24 250     Vår -14 Nasjonal konferanse

Skal utvikle prosjekt som produserer ny 

kunnskap om kunstfeltets arbeid med å 

nå nye publikumsgrupper. Inngår i 

fakultetets satsing Kunst i Kontekst.

Erfaringskonferanse om "Modeller for musikalsk 

samhandling og læring å nett" 2 35 700     Mars -14

Regional konferanse 

med internasjonal gjest

Nettstøttet læring og fleksible 

studietilbud i musikk. Skal hovedsakelig 

samle regionale aktører.

Seminar med amerikanske gitarister og 

komponisten Wayne Krantz 3 13 500     Vår -14 Seminar/masterclass

Lære av og spille med en av verdens 

ledende gitarister. For UiA-ansatte og 

studenter.

Fakultet for kunstfag

Avdeling for lærerutdanning
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Symposium Network 1 40 000     Mai -14

Internasjonal 

konferanse

Skal fremme internasjonalisering innen 

lærerutdanningene i internasjonalt 

nettverk. Ca 30 deltakere. 40000

SUM 700 148   Totalt beløp for tildeling: 200 000 199 800       
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