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  Saker 
 

S 13/20 Oppfølging av evaluering av verkstedene – arbeidsgruppens 

oppfølging og forslag til tiltak 

Underdirektør Eli Neshavn Høie orienterer  

Kort om bakrunn:  

Fakultetene har siden 2019 vært i en prosess med evaluering av 

verstedene. Det ble i den forbindelse opprettet en arbeidsgruppe som har 

sett på forslagene til forbedringer og fulgt opp med å utarbeide konkrete 

tiltak. FFU har nå fått tilsendt et notat fra arbeidsgruppens sluttføring av 

sitt arbeid. FFU blir bedt om å gi innspill slik at siste justeringer kan 

gjøres før de nye retningslinjene implementeres. Fristen for 

tilbakemelding er 30. oktober. 

 

Viktig: Anne- Helen Mydland og  Eli Neshavn Høie ber alle om å lese 

vedleggsdokumentene nøye og forberede innspill til møte.  

Vedlegg 1: Notat/oversendelsesbrev sendt til FFU  

Vedlegg 2: Lenke til alle relevante dokumenter som følger saken er lagt 

på følgende nettside: 

https://www.uib.no/kmd/139353/verkstedsevaluering-

h%C3%B8ringsdokumenter 

Forslag: Vi ønsker å følge opp de tiltakene som er satt i gang hvert 

semester 

Møte 5/2020 
 

FORSKINGSUTVALGET (FFU) – Saksliste og innkalling 
Torsdag 03.12.2020, kl. kl 10.30-12.30, møtested: Zoom og Møterom 1, 3 etg i 
Møllendal 

https://www.uib.no/kmd/139353/verkstedsevaluering-h%C3%B8ringsdokumenter
https://www.uib.no/kmd/139353/verkstedsevaluering-h%C3%B8ringsdokumenter
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Orientering 1 Oppfølging og fast innslag denne høsten 2020: Konsekvenser av 

Corona 

Oppfølging om viktige punkter for KMD som er: Finansieringskilder, 
søknadsfrister, samarbeidspartnere og nye retningslinjer for faglig 
aktivitet (ref. Sak 6/20). 

Finaniseringskilder: Se lenke til websiden: 

https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-søknadsfrister-  

 

Orientering 2 PKU søknader og andre søknadsfristar for høsten 2020 

Forskningsadministrasjonen (KJT) gir en kort muntlig rapport om status 

og fremdrift av høstens PKU søknader, frist: 29.oktober. 

 

Orientering 3 Utlysning av fakultetets strategiske midler, frist 20. november 

Lenke til utlysning og retningslinjer: 
https://www.uib.no/en/kmd/117754/kmds-strategic-funds-project-support-
spring-2021 

Forskningsadministrasjonen (ALT)  gir en kort muntlig rapport om status og 
fremdrift av høstens søknader til Strategiske midler 2021.  

 

Orientering 4  Høring Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitskap og 
humaniora 

Forskningsadministrasjonen KJT informerer 
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