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fremme offentligoffentlig- og
og nærings-ph.d.
nærings-ph.d.
utarbeide et
Forslag ii møtet
møtet om
om at
legges inn
inn følgende
følgende tekst
tekst under
under punkt
punkt 4.1.
«Det er
er viktig
viktig at
Forslag
at det
det legges
4.1. «Det
at det
det og
òg
etablerast
insentivar for
for kandidatar
kandidatar som
som leverer
leverer på
på normert
normert tid.
tid. Eit
Eit forslag
forslag er
er at
at ph.d.ph.d.etablerast insentivar
stipendiatar som
som leverer
leverer innan
innan fristen
fristen kan
kan få
få tilbod
tilbod om
om et
et års
stipend. Dersom
Dersom kandidaten
kandidaten
stipendiatar
års stipend.
eksempelvis
leverer seks
seks månader
månader etter
etter normert
normert tid,
tid, er
er det
det mogleg
mogleg å
få tilbod
tilbod om
om seks
seks
eksempelvis leverer
å få
månader med
med stipend,
stipend, osv.
osv. Stipendet
vil gi
i d og
og moglegheit
moglegheit til
til å
søke eksterne
eksterne midlar
midlar til
til nye
nye
månader
Stipendet vil
gi ttid
å søke
forskingsprosjekt, samt
samt gi
viktig undervisningserfaring.
undervisningserfaring.
forskingsprosjekt,
gi viktig

••

Poengteres at
at midlene
midlene nevnt
nevnt ii punktet
punktet over
over må
må være
forutsigbare.
Poengteres
være forutsigbare.

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget
for forskning
forskning ved
ved Nord
Nord universitet
universitet 2021
2021 med
med de
de
Forskningsutvalget godkjenner
godkjenner Statusrapport
Statusrapport for
endringer
som fremkom
fremkom ii møtet.
møtet.
endringer som
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for forskning
forskning og
og utvikling
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{AFU) tar
med seg
seg innspillene
fra forskningsutvalget
forskningsutvalget ii
Avdeling
tar med
innspillene fra
ferdigstillelsen av
registeret for
for datahåndteringsplaner.
datahåndteringsplaner.
ferdigstillelsen
av registeret
M@tebehandling
Møtebehandling
Det kom
kom inn
følgende innspill
til sak
sak om
om Register
Register for
for datahåndteringsplaner
datahåndteringsplaner (DMP):
{DMP):
Det
inn følgende
innspill til
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Lenke til
til beskrivelse
beskrivelse av
av dataklassifisering
dataklassifisering
••

••
••
••
••
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til Nords
Nords retningslinjer
retningslinjer for
for DMP
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fritekst ii felt
felt for
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forklaring for
for ønsket
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på prosjektnummer
prosjektnummer
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inn avkrysningsfelt
avkrysningsfelt for
for om
om forskeren
forskeren godtar
deling av
av DMP
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registrering
må
beskrives
i
Kvalitet
i
Nord
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Vedtak
Vedtak
Avdeling for
for forskning
forskning og
og utvikling
utvikling (AFU)
{AFU) tar
med seg
seg innspillene
fra forskningsutvalget
forskningsutvalget ii
Avdeling
tar med
innspillene fra
ferdigstillelsen av
registeret for
for datahåndteringsplaner.
datahåndteringsplaner.
ferdigstillelsen
av registeret
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1
3 / 2 2 Rutinebeskrivelse
Rutinebeskrivelse for
registrering og
og rapportering
rapportering av
vitenskapelige
13/22
for registrering
av vitenskapelige
publikasjoner ved
ved Nord
Nord universitet
publikasjoner
universitet
Behandlet av
av
Mtedato
Saknr
Behandlet
Møtedato
Saknr
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
28.04.2022
1 Forskningsutvalget
28.04.2022
13/22
1
3/22

Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget tilrår
tilrår at
at rektor
rektor godkjenner
rutinebeskrivelsen for
for rapportering
rapportering ii Cristin
Cristin
Forskningsutvalget
godkjenner rutinebeskrivelsen
med tilhørende
tilhørende arbeidsog ansvarsfordeling,
ansvarsfordeling, med
med eventuelle
endringer som
som fremkom
fremkom ii
med
arbeids- og
eventuelle endringer
mtet.
møtet.

M@tebehandling
Møtebehandling
Innspill
saken:
Innspill til
til saken:

••
••
••
••

Lage en
en opplæringsvideo
opplæringsvideo for
for Cristin
Lage
Cristin
Behov for
for mer
mer opplæring
opplæring
Behov
Spørsmål
angående mulighet
mulighet for
for embargo.
Eventuelle utsettelser
utsettelser skal
skal være
være avtalt
avtalt på
på
Spørsmål angående
embargo. Eventuelle
forhånd
forhånd
Viktig at
at Nord-forskere
Nord-forskere blir
blir kreditert
kreditert riktig
riktig ii sampubliseringer
sampubliseringer
Viktig

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår
tilrår at
at rektor
rektor godkjenner
rutinebeskrivelsen for
for rapportering
rapportering ii Cristin
Cristin
Forskningsutvalget
godkjenner rutinebeskrivelsen
med tilhørende
tilhørende arbeidsog ansvarsfordeling.
ansvarsfordeling.
med
arbeids- og

1
4 / 2 2 Rutine
Rutine for
for behandling
forskning.
14/22
behandling av
av personopplvsninger
personopplysninger ii forskning.
Behandlet av
av
Mtedato
Saknr
Behandlet
Møtedato
Saknr
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
28.04.2022
1 Forskningsutvalget
28.04.2022
14/22
1
4/22

Vedtak:
Vedtak:
Forskningsutvalget tilrår
tilrår rektor
rektor å
å vedta
vedta rutinen
rutinen slik
slik den
den fremgår
fremgår av
vedlegget ttil
i l saken.
saken.
Forskningsutvalget
av vedlegget
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15/22
Mulig felles
felles redelighetsutvalg
redelighetsutvalg med
Nordlandsssvkehuset
15/22 Mulig
med Nordlandsssykehuset
Behandlet av
av
Mtedato
Saknr
Behandlet
Møtedato
Saknr
1
Forskningsutvalget
for
Nord
universitet
28.04.2022
1
5/22
1 Forskningsutvalget for Nord universitet
28.04.2022
15/22
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til

1.
Forskningsutvalget tilrår
tilrår rektor
rektor åå inngå
inngå samarbeid
med NLSH
NLSH om
om åå opprette
opprette et
et felles
felles
1. Forskningsutvalget
samarbeid med

redelighetsutvalg.
redelighetsutvalg.
Alternativt:
Alternativt:

2.
Forskningsutvalget tilrår
tilrår ikke
rektor åå inngå
inngå samarbeid
samarbeid med
med NLSH
NLSH om
om åå opprette
opprette et
et felles
felles
2. Forskningsutvalget
ikke rektor
redelighetsutvalg.
redelighetsutvalg.

M@tebehandling
Møtebehandling

••

••
••
••

FU anser
anser det
det som
som positivt
positivt å
samarbeide med
med NLSH
NLSH for
for opprettelsen
opprettelsen av
av et
et felles
felles
FU
å samarbeide
redelighetsutvalg. Eksempelvis
Eksempelvis har
har både
både NTNU
NTNU og
og UiT
UiT tilsvarende
tilsvarende samarbeid
samarbeid ii sine
sine
redelighetsutvalg.
regioner.
regioner.
Bør utarbeides
utarbeides en
en plan
plan for
for håndtering
håndtering av
av arbeidsbelastning.
arbeidsbelastning.
Bør
NLSH er
saksbehandler for
for egne
egne saker.
saker.
NLSH
er saksbehandler
Saken
skal behandles
behandles ii IDF.
Saken skal
IDF.

Votering
Votering
For alternativ
Fem stemmer
stemmer for.
for. En
En stemme
stemme mot.
mot.
For
alternativ 1:
1: Fem
For alternativ
2: En
En stemme
stemme for.
m o t Fem
. Femstemmer
stemmermot.
for.
For
alternativ 2:

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget
tilrår rektor
rektor å
å inngå
inngå samarbeid
samarbeid med
med NLSH
NLSH om
om å
opprette et
et felles
felles
Forskningsutvalget tilrår
å opprette
redelighetsutvalg.
redelighetsutvalg.
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Saknr
Saknr
7/22
7/22

Arkivsak
Arkivsak

8/22
8/22

22/00999-1
22/00999-1

21/05570-2
21/05570-2

Eventuelt
Eventuelt

Tittel
Tittel
Vitenskapelig publisering
publisering ved
ved Nord
Nord universitet
2017 -–
Vitenskapelig
universitet 2017
2021
2021
Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tar
tar saken
saken til
orientering.
Forskningsutvalget
til orientering.
Åpen tilgang
til forskningsresultater
forskningsresultater fra
fra Nord
Nord ii 2021
2021 og
og
Åpen
tilgang til
bruk av
av OA-fondet
OA-fondet
bruk
Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tar
tar saken
saken til
orientering.
Forskningsutvalget
til orientering.
Eventuelt
Eventuelt
l. Legge
ved FU-protokollen
mellom Sikt,
FFA og
og
1.
Legge ved
FU-protokollen møte
møte mellom
Sikt, FFA
Referat fra
fra
UHR
om Nasjonalt
vitenarkiv 23.
23. mars.
mars. Referat
UHR om
Nasjonalt vitenarkiv
møtet mellom
mellom Sikt,
FFA og
og UHR
UHR er
er vedlagt
vedlagt FUFUmøtet
Sikt, FFA
protokollen.
protokollen.
2. Bestemmelser
for annuum
annuum ved
ved fakultetene.
fakultetene. FSV,
FSV,
2.
Bestemmelser for
FSH, FBA
FBA og
og HHN
HHN er
er fornøyd
fornøyd med
med inneværende
FSH,
inneværende
praksis for
for annuum.
FLU diskuterer
diskuterer videre
videre hvorvidt
hvorvidt
praksis
annuum. FLU
de bør
bør ha
ha lik
lik praksis
praksis som
som de
de andre
andre fakultetene.
fakultetene.
de
3. Kostnader
ved å
å lagre
lagre data
data ii TSD.
Koster kr.
kr. 16.000
3.
Kostnader ved
TSD. Koster
16.000
per år
år som
som fakultetene
fakultetene betaler
betaler
per
4.
Melde inn
inn medlemmer
for
4. Melde
medlemmer til
til referansegrupper
referansegrupper for
Horisont
Frist for
for påmelding
påmelding er
er 6.
6. mai
mai
Horisont Europa.
Europa. Frist
Påmeldingsskjema
Påmeldingsskjema
s.
for å
å løfte
løfte ekstern
ekstern finansiering
finansiering ved
ved Nord.
5. Prosess
Prosess for
Nord.
FU-møtet 2.
2. juni
juni vil
vil bli
bli dedikert
dedikert til
til å
diskutere ulike
ulike
FU-møtet
å diskutere
prosesser og
og tiltak
tiltak for
for å
inntjening
ekstern
prosesser
å øke
stimulere
til ogfra
legge
til
finansiering
vedandelen
Nord. eksternt finansierte
rette
for å øke
forskningsprosjekter ved Nord.

7
7
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Arkivsa k-dok.
Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksbehandler

20/03052-4
20/03052-4
Ketil Eiane
Eiane
Ketil
Sissel Marit
Marit Jensen
Sissel
Jensen

Møtedato
02.06.2022

REVIDERING
AV FORSKRIFT
FOR GRADEN
(PH.D.) VED
VED
REVIDERING AV
FORSKRIFT FOR
GRADEN PHILOSOPHIAE
PHILOSOPHIAE DOCTOR
DOCTOR (PH.D.)
NORD
UNIVERSITET 2022
2022
NORD UNIVERSITET
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget godkjenner
revidert ph.d.-forskrift
ph.d.-forskrift ved
ved Nord
Nord med
med de
de innspill
som
Forskningsutvalget
godkjenner revidert
innspill som
fremkom ii møtet.
møtet.
fremkom
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Saksframstilling
Saksframstilling
Flere av
av forskriftene
forskriftene og
og lovene
lovene som
som virker
virker inn
inn på
på vår
vår ph.d.-forskrift
ph.d.-forskrift er
er revidert
revidert og
og endret
endret de
de
Flere
siste to
to årene.
Samtidig har
har det
det kommet
kommet opp
opp flere
flere problemstillinger
problemstillinger som
som har
har avdekket
avdekket at
at vår
vår
siste
årene. Samtidig
forskrift ikke
ikke har
har vært
vært presis
presis nok.
nok.
forskrift
De foreslåtte
foreslåtte endringene
endringene er
er arbeidet
arbeidet fram
fram gjennom
flere møter
møter med
med
De
gjennom flere
studieprogramansvarlige
på
alle
våre
doktorgradsprogram
og
de
administrative ph.d.ph.d.studieprogramansvarlige på alle våre doktorgradsprogram og de administrative
koordinatorer på
på fakultetene.
fakultetene. Saken
Saken legges
legges nå
nå fram
fram for
for FU
FU før
før den
den etter
etter planen
planen legges
legges fram
fram
koordinatorer
for styret
styret 22.
22. juni
juni 2022.
2022.
for
Det er
er gjort
såpass mange
mange endringer
endringer har
har det
det blir
blir for
for langt
langt å
å sette
sette alle
alle inn
inn ii saksframstillingen.
saksframstillingen.
Det
gjort såpass
Det vises
vises derfor
t i l vedlegget
som gir
utfyllende oversikt.
oversikt. Vedlegget
Vedlegget har
har tre
t r e kolonner.
kolonner.
Det
derfor til
vedlegget som
gir en
en utfyllende
Første kolonne
kolonne viser
viser forskriften
forskriften av
av 01.01.2021.
Andre kolonne
kolonne viser
viser forskriften
forskriften slik
slik den
den er
er
Første
01.01.2021. Andre
etter
revidering og
og tredje
tredje kolonne
kolonne gir
en oversikt
oversikt over
over hvilke
hvilke endringer
endringer som
som er
er gjort.
etter revidering
gir en
gjort. Samtidig
Samtidig
er
det satt
satt inn
inn noen
noen kommentarer
kommentarer ii tredje
tredje kolonne
kolonne for
for å
opplyse om
om beveggrunnen
beveggrunnen for
for
er det
å opplyse
endringene
og
noe
om
hvordan
vi
skal
jobbe
videre
med
implementeringen
på
noen
endringene og noe om hvordan vi skal jobbe videre med implementeringen på noen
områder.
områder.
Dog er
er det
det noen
noen bestemmelser
bestemmelser som
som trekkes
trekkes fram
fram her:
her:
Dog

for opptak
opptak-– Det
Det er
sette språkkrav
språkkrav ii engelsk
engelsk og
og på
på en
en tilstrekkelig
tilstrekkelig
6-1 Vilkår
§§ 6-1
Vilkår for
er ønskelig
ønskelig åå sette
høyt nivå
nivå for
for å
kunne gjennomføre
doktorgradsstudium. Det
Det er
er også
også tilføyd
tilføyd at
at
høyt
å kunne
gjennomføre et
et doktorgradsstudium.
mastergrad etter
e t t e r§
§4
4 (femårige
{femårige masterløp
masterløp som
som lærer,
lærer, lektor
lektor og
og siviløkonom)
siviløkonom) kvalifiserer
kvalifiserer til
til
mastergrad
opptak.
opptak.
6-4 Opptaksvedtak
Opptaksvedtak-– Vilkår
Vilkår for
for å
å nekte
nekte opptak
opptak var
var mangelfullt
mangelfullt og
og er
er nå
nå ytterligere
§§ 6-4
ytterligere
utdypet.
utdypet.

Tvungen avslutning
avslutning -– her
her er
er det
det foreslått
foreslått å
delegere beslutningsmyndighet
beslutningsmyndighet
§§ 7-5
7-5 og
og 7-6
§§
7-6 Tvungen
å delegere
fra styret
styret til
til henholdsvis
henholdsvis klagenemda
klagenemda og
og rektor.
rektor. Det
Det vil
vil forenkle
forenkle og
og tydeliggjøre
fra
tydeliggjøre
sakslinjene.
sakslinjene.
8-1 Oppnevning
Oppnevning av
av veileder
veileder-– Krav
Krav til
til vitenskapelig
vitenskapelig kompetanse,
kompetanse, foskningsaktivitet
foskningsaktivitet og
og
§§ 8-1
veiledererfaring er
er beskrevet.
beskrevet.
veiledererfaring
- 1 . Formål,
Formäl, omfang
omfang og
og innhold
innhold (i
{i opplæringsdelen)
opplæringsdelen) -– En
En nytt
nytt avsnitt
avsnitt om
om krav
krav til
til emner
emner
§$ 99-1.
på masternivå
masternivå som
som søkes
søkes innpasset
innpasset ii opplæringsdelen
opplæringsdelen er
er tilføyd.
tilføyd.
på

av emner
emner-– Fordi
Fordi sensur
sensur av
av ph.d.-emner
ph.d.-emner ikke
ikke er
er omtalt
omtalt ii studiestudie- og
og
9-4 Sensur
§§ 9-4
Sensur av
eksamensforskriften ved
ved Nord
Nord er
er det
satt inn
inn en
en ny
ny bestemmelse
bestemmelse vedrørende
vedrørende dette
dette ii
eksamensforskriften
det satt
ph.d.- forskriften.
forskriften.
ph.d.Krav til
til avhandlingen
avhandlingen -–TTidligere
i d l i g e r e var
var det
det bestemmelser
bestemmelser for
for antall
artikler, kappen
kappen
§§ 11-1.
11-1. Krav
antall artikler,
og førsteforfatter
førsteforfatter etc.
Bestemmelsen tok
t o k ikke
ikke høyde
høyde for
for at
at det
det er
er disiplinære
disiplinære forskjeller
forskjeller og
og
og
etc. Bestemmelsen
fagtradisjoner. Derfor
Derfor stilles
stilles det
nå heller
heller krav
krav til
til at
at alle
alle doktorgradsprogrammene
doktorgradsprogrammene skal
skal ta
ta
fagtradisjoner.
det nå
stilling til
til dette
dette ii egne
egne utfyllende
retningslinjer. Dog
Dog settes
settes det
det et
minimum antall
antall på
på minst
minst
stilling
utfyllende retningslinjer.
et minimum
ttre
r e artikler.
artikler.
Retting av
av formelle
formelle feil
feil ii avhandlingen
avhandlingen -– Errata
Errata skal
skal nå
nå leveres
leveres etter
etter godkjent
§§ 15-2
15-2 Retting
godkjent
innstilling og
og de
de formelle
formelle feilene
feilene kan
kan rettes
rettes opp
opp før
før endelig
trykking av
av avhandlingen
avhandlingen og
og
innstilling
endelig trykking
elektronisk publisering,
publisering, Dette
Dette er
er tråd
tråd med
med praksis
praksis på
på de
de fleste
fleste andre
institusjonene ii UHUHelektronisk
andre institusjonene
sektoren.
sektoren.
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Fakultetets behandling
behandling av
av delt
delt innstilling
innstilling -– KompetanseKompetanse- og
og habilitetskrav
habilitetskrav til
sakkyndige og
og
§$ 16-2.
16-2. Fakultetets
til sakkyndige
ny komité
komite var
var ikke
nevnt. De
De er
er nå
nä satt
satt lik
lik kravene
kravene som
som settes
settes til
til bedømmelseskomitéen
bedmmelseskomiteen ii
ny
ikke nevnt.
§§ 14.
14.
til den
den trykte
trykte avhandlingen
avhandlingen -– Fordi
Fordi §
$ 15-2
ble endret
endret er
er også
også kravene
kravene til
til den
den
7-1.K
r a v til
§$ 117-1.
Krav
15-2 ble
trykte avhandlingen
avhandlingen endret.
endret. Nå
Nå tillates
retting av
formelle feil
feil før
før avhandlingen
avhandlingen trykkes
trykkes ii
trykte
tillates retting
av formelle
endelig format.
format.
endelig
Publisering av
av avhandlinger
avhandlinger-– Det
Det er
er ingen
ingen åpenbar
at det
det gjøres
gjøres forskjell
forskjell
§$17-3.
17-3. Publisering
åpenbar grunn
grunn ttili l at
på
artikkelbasert
avhandling
og
monografi
med
hensyn
til
embargo.
Begge
settes
til fire
fire
på artikkelbasert avhandling og monografi med hensyn til embargo. Begge settes til
år.
år.
Prveforelesning -– Endret
Endret til
til de
de språk
språk som
som godkjennes
godkjennes som
som forelesningsspråk,
forelesningsspråk,
§$ 18-1.
18-1. Prøveforelesning
altså skandinavisk
skandinavisk eller
eller engelsk.
engelsk. Andre
Andre språk
språk er
er ikke
ikke så
så utbredt
utbredt ii Norge
Norge og
og hensikten
hensikten med
med
altså
offentlig disputas
disputas blir
blir redusert
redusert om
om de
de godkjennes.
Endringen åpner
også for
for at
offentlig
godkjennes. Endringen
åpner også
at
avhandlinger som
som er
er skrevet
skrevet på
på engelsk
engelsk kan
kan foreleses
foreleses på
på en
en skandinavisk
skandinavisk språk
språk så
så lenge
lenge
avhandlinger
hele bedømmelseskomitéen
bedmmelseskomiteen behersker
behersker dette,
dette, eller
eller omvendt
omvendt om
om kandidaten
kandidaten nsker
det.
hele
ønsker det.
24. Overgangsregler
Overgangsregler-AIie
kandidater går
fra 01.01.2022
01.01.2022 etter
nyeste forskrift
forskrift
§§ 24.
– Alle våre
våre kandidater
går fra
etter nyeste
ifolge §
$ 24
24 vedtatt
vedtatt 16.12.2020.
De nye
nye overgangsreglene
overgangsreglene har
har samme
samme lengde
lengde på
på perioden
perioden
ifølge
16.12.2020. De
bestemt ii nåværende
nåværende ph.d.-forskrift
ph.d.-forskrift for
for frivillig
frivillig overgang
overgang (innen
{innen 6
6 måneder)
måneder) og
og perioden
perioden
bestemt
for når
når alle
alle må
må over
over på
på ny
ny forskrift
forskrift (innen
{innen ett
ett är).
for
år).

Vedlegg:
Vedlegg:
Revidert ph.d.-forskrift
ph.d.-forskrift med
med kommentarer
kommentarer
Revidert

18/22 Øke eksternfinansiering Nord universitet 2022 - 22/00230-6 Øke eksternfinansiering Nord universitet 2022 : ~ 22_00230-6 Øke eksternfinansiering Nord universitet 2022 847749_1_0.DOCX

Arkivsa k-dok.
Arkivsak-dok.
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Saksansvarlig
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Andreassen
Irene

Møtedato
02.06.2022

ØKE
EKSTERNFINANSIERING NORD
UNIVERSITET 2022
2022
ØKE EKSTERNFINANSIERING
NORD UNIVERSITET
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
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Bakgrunn
Bakgrunn

II FU-møtet
FU-møtet 28.04.2022
28.04.2022 ble
ble det
det avgjort
avgjort at
at møtet
møtet 02.06.2022
skulle dedikeres
dedikeres til
til å
diskutere
02.06.2022 skulle
å diskutere
ulike
prosesser og
og tiltak
tiltak for
for å
stimulere til
til og
og legge
legge til
til rette
rette for
for å
andelen eksternt
eksternt
ulike prosesser
å stimulere
å øke
øke andelen
finansierte forskningsprosjekter
forskningsprosjekter ved
ved Nord.
Nord.
finansierte

Saksframstilling
Saksframstilling

På Nords
Nords styremøte
styremøte 11.05.22
ble Statusrapport
Statusrapport for
for forskning
forskning ved
ved Nord
Nord 2021
2021 lagt
lagt frem.
frem. II
På
11.05.22 ble
rapporten kom
kom det
det frem
frem at
at universitetet
universitetet har
har hatt
hatt en
en økning
eksternfinansiering, spesielt
spesielt fra
fra
rapporten
økning ii eksternfinansiering,
EUs rammeprogram
rammeprogram de
de siste
siste årene,
men ligger
ligger fortsatt
fortsatt lavt
lavt ii forhold
forhold til
til sektoren
sektoren forøvrig.
forøvrig.
EUs
årene, men
Rapporten konkluderer
konkluderer med
med at
at det
det er
er nødvendig
nødvendig med
med tiltak
tiltak for
for å
omfanget av
av
Rapporten
å øke
øke omfanget
eksternfinansiert
forskning ved
ved Nord.
Nord. Dette
Dette fordrer
fordrer økt
samarbeid med
med samfunnssamfunns- og
og
eksternfinansiert forskning
økt samarbeid
næringsliv
{BOA-inntekter),
samt
økning
på
søknadskvalitet
og
volum
t
i
l
Forskningsrådet
og
næringsliv (BOA-inntekter), samt økning på søknadskvalitet og volum til Forskningsrådet og
EU.
EU.

Strategiske
tiltak er
er skissert
skissert både
både ii handlingsplan
handlingsplan FoU,
FoU, samt
samt egen
handlingsplan for
for
Strategiske tiltak
egen handlingsplan
deltakelse ii EUs
EUs rammeprogram.
rammeprogram.
deltakelse
II tillegg
til tiltakene
tiltakene som
som er
er igangsatt
igangsatt etter
etter handlingsplanene,
handlingsplanene, er
er det
det også
også behov
behov for
for fokus
fokus på
på
tillegg til
kulturbygging
for
forskning,
vurdering
av
rammevilkår
og
forskningsinfrastruktur
ved
Nord
kulturbygging for forskning, vurdering av rammevilkår og forskningsinfrastruktur ved Nord
som kan
kan støtte
støtte opp
opp om
om søknadssøknads- og
og prosjektvirksomheten.
prosjektvirksomheten. Det
Det er
er lagt
lagt opp
opp til
til en
diskusjon
som
en diskusjon
knyttet ttil
i l dette
dette på
på FU-møtet,
FU-møtet, med
med utgangspunkt
utgangspunkt ii fakultetenes
fakultetenes egne
egne erfaringer.
erfaringer.
knyttet

Videre prosess
prosess
Videre
For å
få et
diskusjonsgrunnlag bes
bes hvert
hvert fakultet
fakultet om
om å
legge frem
frem 2-5
2-5 faktorer
faktorer som
som er
er
For
å få
et godt
godt diskusjonsgrunnlag
å legge
begrensende eller
eller forsterkende
forsterkende for
for eksternfinansiering
eksternfinansiering på
på eget
eget fakultet.
fakultet. Dette
Dette omfatter
omfatter også
også
begrensende
vurdering
av
rammevilkår
og
forskningsinfrastruktur
ved
Nord.
vurdering av rammevilkår og forskningsinfrastruktur ved Nord.

Vedlegg:
Handlingsplan for EU
Handlingsplan for FoU

