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oppfølging

Saken gjelder:
Universitetets strategi “Kunnskap som former samfunnet” ble vedtatt på møte i
universitetsstyret 21. februar 2019 (sak 5/19). Vedtaket ble fulgt opp med en gjennomgang
av universitetets handlingsplaner i møte i forskningsutvalget 25. april og møte i
universitetsstyret 29. mai (styresak 44/19).
Det er identifisert et behov for et gjennomgående, helhetlig og systematisk arbeid for å styrke
forskningen ved universitetet, og universitetsledelsen ønsker å utarbeide en handlingsplan
for kvalitet i forskning. Handlingsplanen vil blant annet erstatte gjeldende handlingsplan for
EU-finansierte satsinger, som fases ut. Handlingsplanen for kvalitet i forskning skal peke på
innsatsområder og virkemidler for å nå universitetets mål slik de er nedfelt i strategien.
Universitetsledelsen har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal drøfte og kartlegge
forutsetninger for kvalitet og utarbeide forslag til handlingsplan. Arbeidsgruppens mandat og
sammensetning er lagt ved. Forskningsutvalget blir styringsgruppe for arbeidet. Arbeidet vil
starte opp i november 2019, og arbeidsgruppen forventes å ferdigstille sitt arbeid høsten
2020. Universitetsstyret vil bli orientert om arbeidsgruppens arbeid underveis i prosessen.
Temaet for styreseminaret 30. oktober er «Forskningens kvalitet og rammer» og
arbeidsgruppen vil ta med seg innspillene fra seminaret i sitt arbeid med handlingsplanen.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar sak om oppstart av arbeid med handlingsplan for kvalitet i forskning til
orientering.
Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
18.10.2019/Benedicte Løseth/Birgit Falch/Vibeke Kyrkjebø Irgan
Vedlegg:
Mandat for arbeidsgruppen
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Mandat for arbeidsgruppe for Handlingsplan for kvalitet i forskning
UiBs strategi “Kunnskap som former samfunnet” ble vedtatt på møte i universitetsstyret 21.
februar 2019 (sak 5/19). Vedtaket ble fulgt opp med en gjennomgang av universitetets
handlingsplaner i møte i forskningsutvalget 25. april og møte i universitetsstyret 29. mai
(styresak 44/19). Saksforelegget til styresak 44/19 drøfter handlingsplanene og konkluderer
med at det er behov for et gjennomgående, helhetlig og systematisk arbeid for å styrke
forskningen ved universitetet. Med utgangspunkt i universitetets strategi, «Kunnskap som
former samfunnet,» ønsker universitetsledelsen å utarbeide en separat handlingsplan for
kvalitet i forskning. Handlingsplanen vil blant annet erstatte gjeldende handlingsplan for EUfinansierte satsinger, som fases ut.
Formålet med handlingsplanen:
Handlingsplan for kvalitet i forskning skal følge opp universitetets strategi på forskningsfeltet.
Planen skal peke på konkrete innsatsområder og tiltak. Det strategiske hovedmålet for
forskning er at UiB skal utvikle flere framragende forskningsmiljøer, og at alle fakulteter innen
2022 skal ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.
Samtidig peker strategien på verdien av bredde i forskningen. Etikk og redelighet skal stå
sentralt i arbeidet med oppfølging av de strategiske målene for forskning.
Mandat:
Forskningsutvalget slutter seg følgende mandat for arbeidet med handlingsplan for kvalitet i
forskning:
En arbeidsgruppe skal drøfte og kartlegge forutsetninger for kvalitet og utarbeide et forslag til
handlingsplan for forskning, som skal fremheve:
•
•

Faktorer og rammer som kan bidra til kvalitet.
Peke på innsatsområder og konkrete virkemidler som setter UiB i stand til å øke
kvalitet og omfang av forskningsvirksomheten.

Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prorektor Margareth Hagen (leder)
Prodekan Anne Marit Blokhus, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Prodekan Anne Marie Frøseth, Det juridiske fakultet
Professor Marit Skivenes, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor Thomas Arnesen, Det medisinske fakultet
Professor Erik Bjerck Hagen, Det humanistiske fakultet
Professor Steinar Vagstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postdoktor, Kjetil Vikene, Det psykologiske fakultet

Forsknings- og innovasjonsavdelingen vil koordinere arbeidet, og seniorrådgiver Vibeke
Kyrkjebø Irgan blir arbeidsgruppens sekretær.

side 1 av 2

side 2 av 2

Gruppen skal starte sitt arbeid november 2019, og forventes å ferdigstille dette høsten 2020.
Forskningsutvalget skal være styringsgruppe for arbeidet, og vil tre sammen for første gang
20. november 2019.
Arbeidsgruppen kan bestille analyser og nødvendig kunnskapsgrunnlag fra FIA og
analysegruppen ved UiB. Informasjon og forankring skal stå sentralt i arbeidet, og
arbeidsgruppen vil legge til rette for en bred involvering i utforming av handlingsplanen.

