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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/02945-1
Reid Hole
Tina Bringslimark

Saksgang

GODKJENNING INNKALLING OG AGENDA
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda

Møtedato
24.09.2019
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Saksliste FU-møte 24. september
Vedtakssaker
Saknr
14/19 Godkjenning innkalling og agenda
15/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2019
16/19 Nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningssenter
17/19 Finansiering av internasjonalisering for ph.d.
18/19 Sammensetning av kvalitetsforum for ph.d.-utdanningen
19/19 Internasjonalisering forskning
20/19 Introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europe.
21/19 Medlemskap CAS

Orienteringssaker
Saknr
19/19 Status EU-søknader.

Muntlig orientering
Evt:
•
•
•
•
•
•
•

Senter for fremragende forskning v/Reid
SFI-søknad 25. sept. v/Reid
Medlemskap SCANCOR v/Tina
Cotutelle-avtaler v/Sissel
Hva er et godt forskningsmiljø? v/Sissel
Agenda neste FU-møte v/Reid
Gjest: Raymond Limstrand Jakobsen, Visit Bodø. Mulig samarbeid på større
arrangementer.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/02868-1
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.05.2019
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 28.05.2019 med de
endringer som fremkom i møtet.
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Forskningsutvalget for Nord universitet
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(Nordlandsforskning)

Forfall:

Reid Hole (utvalgsleder), Elisabet Carine Ljunggren (medlem FSV),
Terje Mathisen (medlem HHN), Solveig Lysfjord Sørensen (medlem
ph.d.-representant), Iselin Marstrander (observatør
Nordlandsforskning), Øyvind Skogvold (observatør Trøndelag FoU)
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Johanne Kobberstad (saksfremlegger AFU), Per Gaute Pettersen
(saksfremlegger AFU), Morten Skjelbred (saksfremlegger AFU), Vilija
Duleviciute (sakfremlegger AFU), Edesio Miranda Barbosa
(saksfremlegger AFU)

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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Møteleder Steinar Daae Johansen

9/19 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
28.05.2019

Saknr
9/19

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte den 12.02.2019.
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10/19 Endringer av retningslinjer for Nord universitets OA-fond
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
28.05.2019

Saknr
10/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord
universitets Open Access-fond.

Møtebehandling
FU fikk fremlagt saken med kommentar om at alle forskere og prosjektadministratorer har
med kostnader til publisering i alle søknader. Dette skal likevel ikke ha en tilbakevirkende
kraft på søknader som ble sendt inn 10. april 2019.
Vedtak
FU godkjenner forslag til vedtak.
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11/19 Finansiering av OA-hybrid publiseringer
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
28.05.2019

Saknr
11/19

Forslag til vedtak:
FU anbefaler at en ikke gjør endringer i retningslinjene til OA-fondet på nåværende
tidspunkt. Videre ønsker FU en ny sak om retningslinjene til høsten.

Møtebehandling
FU fikk fremlagt saken, og kommenterte at det er ønskelig at også hybridartikler får støtte.
Vedtak
FU godkjenner forslag til vedtak, og ønsker å ta opp saken igjen på FU-møtet i september.
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12/19 Mandat prorektor for forskning og utvikling
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
28.05.2019

Saknr
12/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar mandat for prorektor for forskning og utvikling

Møtebehandling
FU fikk fremlagt saken, og kommenterte at forskningsformidling og forskningsetikk bør være
en del av mandatet, samt at planer/strategier for Nords brukerkontakt ved søknader (både
ved NFR- og H2020-søknader kreves brukermedvirkning i søknadsprosessen og i prosjektene
– bør ha en strategi på dette ved universitetet).
Vedtak
FU godkjenner forslag til vedtak.
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13/19 Kvalitetsforum Ph.D.
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
28.05.2019

Saknr
13/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med etablering av Kvalitetsforum for PhD-utdanningene ved Nord universitet.

Møtebehandling
Innspill til Kvalitetsforum:
• Prodekan for forskning og ph.d. fra hvert fakultet bør være med i kvalitetsforum som
rådgivende organ.
• Internvurdering hvem som er programansvarlig.
Vedtak
FU godkjenner forslag til vedtak med de innspill som fremkom i møtet.
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Saknr

Arkivsak
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Creative Commons lisenser, hva og hvorfor?
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/02875-1
Reid Hole
Tina Bringslimark

Saksgang

Møtedato

NASJONALT SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSSENTER
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å gå videre i saken.
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Saksframstilling
Nord universitet har i samarbeid med Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune
etablert en arbeidsgruppe som har som mål å vurdere om Nord universitet skal ta et ansvar i
forhold i behovet som er adressert av Norges forskningsråds nordområdestrategi (revidert i
2019) om et samfunnsvitenskapelig forskningssenter. Forskningssenteret skal ha en
komplementær profil i forhold til forskning som foregår ved andre institusjoner lokalisert i
de sirkumpolare områdene, og har som formål å dekke behovet for samfunnsvitenskapelig
forskning om, for og i nordområdene.
Hovedmålsettingen for senteret vil derfor være å utvikle kunnskap som skal bidra til å sikre
økonomisk og miljømessig bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene. Det
samfunnsvitenskapelig forskningssenter vil bygge videre på og utvikle eksisterende
forskningsmiljø ved Nord universitet og Nordlandsforskning Begge organisasjonene har
bredt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner som arbeider med
samfunnsvitenskapelige utfordringer knyttet til utvikling av nordområdene.
Bakgrunn
Nordområdene har rike naturressurser både på land og i havet, et ressursgrunnlag som har
et potensial for å øke antall arbeidsplasser og gi økt verdiskaping, utfordringer som er
adresserte i stortingsmeldinger og offentlige utredninger. Noe av bakgrunnen for at dette
ressursgrunnlaget ikke har skapt det forventede antall arbeidsplasser med påfølgende
verdiskaping, kan til en viss grad tilskrives omfanget av samfunnsvitenskapelig
forskningsinnsats relatert til nordområdene. Det er derfor behov for et nasjonalt
samfunnsvitenskapelig forskningssenter om, for og i nordområdene for å utvikle kunnskap
som skal bidra til å sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling i nord. I forskning knyttet til nordområdene har det historisk sett vært en
overvekt av naturvitenskapelig forskning. Ca. 90 % av midlene har vært knyttet til disse
fagfeltene, mens ca. 10 % har vært relatert til samfunnsvitenskapelig forskning, en trend
som bekreftes i en rapport fra University of the Arctic. Dette er også påpekt i Norges
Forskningsråds nordområdestrategi (revidert 2019). Denne støtter seg på bl.a.
Nordområdemeldingen (2011-2012), Nordområdestrategien (2017), inkludert meldinger
knyttet til Havrommet generelt og blå bioøkonomi spesielt, som er utgitt de seneste årene.
Økonomiske konsekvenser
Vil bli utredet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/02951-1
Reid Hole
Sissel Jensen

Saksgang

Møtedato
24.09.2019

FINANSIERING AV INTERNASJONALISERING FOR PH.D.
Forslag til vedtak/anbefaling:
Forskningsutvalget tilrår rektor de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget.
Dette innbefatter:
• FoU-midler til ph.d. øremerkes i budsjett 2020 og for påfølgende år. Hvert fakultet
rapporterer spesifikt på at midlene er allokert til internasjonal aktivitet for ph.d.stipendiater på de enkelte ph.d.-program.
• Forskningsutvalgets anbefalinger for støtte blir satt som retningslinjer for bruk av
FoU-midler til ph.d.
• 30 – 40 % av de strategiske midlene for internasjonal mobilitet som hvert fakultet fikk
tildelt i 2019-budsjettet, brukes for å støtte mobilitet for ph.d.-stipendiatene.
Fakultet som ikke har fulgt styrets vedtak må rette opp i dette, og re-allokere midler
fra 2019-budsjettet til 2020-budsjettet, slik at anvendelse av midlene er i tråd med
styrets vedtak. Fakultetene skal legge fram prosjektplan for å sikre økt ph.d.-mobilitet
for godkjenning i forskningsutvalget før midlene tildeles.

17/19 Finansiering av internasjonalisering for ph.d. - 19/02951-1 Finansiering av internasjonalisering for ph.d. : Finansiering av internasjonalisering for ph.d.

Saksframstilling
Avdeling for forskning og utvikling (AFU) har mottatt flere henvendelser fra
doktorgradskandidater som ønsker ulike former av internasjonal aktivitet, men som finner
det vanskelig å finansiere planlagt aktivitet. Det er behov for midler til muligheter som har
kommet til underveis, gjerne tilbud om forskningsopphold via ulike nettverk, kurstilbud
internasjonalt eller utlysninger av paper/poster-presentasjoner på internasjonale
konferanser.
Det allokeres sentrale midler til fakultetene helt eller delvis øremerket ph.d.-kandidatene.
Det er i liten grad satt retningslinjer for bruk av midlene, mest anbefalinger, slik at mye er
opp til fakultetene hvordan de prioriterer bruken av midlene. De to tiltakene som omtales i
denne saken er 1) FUs vedtak vedrørende FoU-midler for ph.d.-stipendiater, og 2) styrets
vedtak om 1 million til internasjonalisering til hvert av de fem fakultetene, hvor ph.d. nevnes
i vedtaket.
1) FoU-midler for ph.d.-stipendiater
FoU-midler for ph.d.-stipendiater (heretter FoU-midler) ble til og med 2016 tildelt av AFU.
Etter ønske fra fakultetene anbefalte FU å overføre tildelingen av disse midle til fakultetene.
Dette ble vedtatt i følgende rektorvedtak (01.12.2016, sak 16/04411-2):
1. Dagens modell med sentrale FoU-midler til ph.d-kandidatene blir endret til et
grunnbeløp i Nord universitets budsjettmodell som går til fakultetene fordelt etter antall
ph.d.-kandidater. Midlene øremerkes ph.d.-kandidatene, men fakultetene fordeler
midlene internt. Budsjettet bør økes i samsvar med økningen i antall ph.d.-kandidater.
2. Det skal fortsatt være en strategisk budsjettpost hos forskningsutvalget som skal
anvendes på fellesaktiviteter til ph.d.-kandidater ved Nord universitet.
3. Denne endringen skal ikke føre til en forverring av ph.d.-kandidatenes økonomiske
vilkår.
FU valgte å ikke gi fakultetene instruerende retningslinjer for tildelingen, men anbefalte at
retningslinjene fram til og med 2016 ble fulgt (se nederst). Rektorvedtaket innebærer at
retningslinjene for FoU-midler fram til 2016 ikke gjelder fra og med 2017. Fra 2017 er det
opp til fakultetene å bestemme hvordan de vil bruke midlene i tråd med rektorvedtaket.
Tildelingen av FoU-midlene skjer i budsjettfordelingen én gang pr. år. FoU-midler overføres
til fakultetene i rammebevilgningen etter en fordelingsnøkkel utfra hvor mange ansatte
stipendiater innen normert tid fakultetet har opptatt på et doktorgradsprogram ved Nord.
Midlene fordeles prosentvis mellom fakultetene utfra andelen støtteberettigede
stipendiater. Telletidspunktet er satt til 1. november for tildeling etterfølgende år.
Fakultetene rapporterer til DBH hver 15. oktober og FS (studentdatabasen) skal derfor være
oppdatert på telletidspunktet.
FU anbefalte fakultetene til særlig å støtte søknader om midler til internasjonal aktivitet. Det
være seg støtte til deltakelse og presentasjon av paper/poster på relevante internasjonale
konferanser, støtte til språkvask og internasjonal sampublisering, internasjonale
forskningsopphold, reiser til veiledning med medveileder utenfor Norge osv.
Som et svar på pkt. 3 i rektorvedtaket bli FoU-midlene indeks-regulert. Det er opp til
fakultetene å påse at de lokale retningslinjene og prosedyrene ikke fører til en forverring i
forhold til hvordan tildelingene var før 2017. Tilbakemeldinger kan tyde på at dette ikke er

17/19 Finansiering av internasjonalisering for ph.d. - 19/02951-1 Finansiering av internasjonalisering for ph.d. : Finansiering av internasjonalisering for ph.d.

godt nok ivaretatt. For eksempel blir ikke midlene ved enkelte fakultet fordelt mellom dem
som danner grunnlaget for tildelingen, men til hele stipendiatgruppen uavhengig av
progresjon. Samtidig er veksten større i stipendiatgruppen enn det indeks-reguleringen kan
dekke opp i økte midler.
I pkt. 1 er det en anbefaling som ser ut til å ha blitt etterfulgt - Budsjettet bør økes i samsvar
med økningen i antall ph.d.-kandidater. Fram til og med 2016 var det totale beløpet 0,5
millioner. I styresak 5/18 ble det vedtatt at FoU-midler økes til 1,0 MNOK totalt og tildeles
fakultetene etter antall stipendiater i løp. FoU-midlene blir indeks regulert. I styrevedtaket er
det tilføyd «Det kan ikke planlegges med at det blir prioritert midler til samme formål i
fremtidige budsjettår», noe som står i motsetning til rektorvedtaket fra 2016 hvor FoUmidlene skal inngå som et grunnbeløp i budsjettmodellen.
Tilbakemeldinger fra stipendiater tyder på et sterkt behov for disse midlene til aktiviteter
som av ulike årsaker kanskje ikke er planlagt i opprinnelig finansieringsplan ved opptak. Det
er behov for midler til muligheter som har kommet til underveis, gjerne i form av tilbud om
forskningsopphold via ulike nettverk, kurs-tilbud internasjonalt eller utlysninger av
paper/poster-presentasjoner på internasjonale konferanser. Det bør derfor prioriteres FoUmidler for stipendiater også i fremtidige budsjettår.
Da rektorvedtaket ble gjort, var fellesaktiviteten et årlig seminar for førsteårs
doktorgradskandidater, jfr. pkt. 2. Flere av fakultetene etablerte etterhvert tilsvarende
seminar for sine kandidater. Felles seminar ble siste gang arrangert i 2017 og da med svært
lav deltakelse. AFU besluttet derfor å ikke tilby fellesseminar og budsjettposten ble strøket.
Det kan stilles spørsmålstegn ved om de strategiske midlene som FU skal anvende på
fellesaktiviteter til ph.d.-kandidater ved Nord universitet er i tråd med rektorvedtakets pkt.
2. FU bevilget strategiske midler til fullføringsstipend og bevilger fortsatt midler til å beholde
talenter. Dette er individuelle aktiviteter. FU bør ta stilling til hvilke fellesaktiviteter som kan
være aktuelle og etterspurt for å nå framtidige målsetningene for doktorgradsprogrammene
ved Nord.
2) Mobilitetsmidler
I NOKUTs tilsynsrapport er det fokusert på kravet om økt høy internasjonal kvalitet innen
doktorgradsprogrammene og kurstilbudene som bygger opp under
doktorgradsprogrammene. Dette som er en del av grunnlagt for institusjonsakkrediteringen.
NOKUT viser til at Nord universitet er opptatt av og vil satse på høy internasjonal kvalitet i
strategisk plan 2016-2020. På bakgrunn av strategisk plan ble det i styresak 5/18 – Budsjett
2018 følgende vedtatt:
5,0 MNOK rettet mot internasjonalisering direkte til fakultetene, med krav om
måloppnåelse i.h.h.t. Strategi 2020 og fakultetene handlingsplaner. Midlene skal
brukes til økt mobilitet for studenter på gradsgivene studier og stimulere til økt
internasjonalt forskningssamarbeid for ph.d. kandidater. Fakultetene skal lage en
prosjektplan for å sikre økt studentmobilitet som godkjennes av Internasjonalt utvalg
(bachelor og master) og av forskningsutvalget (ph.d.) før midlene tildeles.
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Fakultetenes prioritering av FoU-midlene til ph.d.-kandidatene er en måte for å synliggjøre
satsningen NOKUT fokuserer på, og FU anbefaler derfor fakultetene til særlig å støtte
søknader om midler til internasjonal aktivitet, det være seg støtte til deltakelse og
presentasjon av paper/poster på relevante internasjonale konferanser, støtte til språkvask
og internasjonal sampublisering, internasjonale forskningsopphold, reiser til veiledning hos
medveileder utenfor Norge osv.
I 2017 utlyste AFU strategiske midler til internasjonal mobilitet. Tiltaket var en suksess og
alle midlene ble brukt. Som for FoU-midlene ønsket fakultetene også her at midlene og
fordelingen av disse skulle overføres til dem. Dette reflekteres i styrevedtak 5/18. AFU
allokerte ikke strategiske midler til internasjonal ph.d.-mobilitet i 2018 fordi millionen hvert
fakultet fikk skulle dekke internasjonalisering for ph.d.-kandidater.
Fakultetene har valgt ulike prioriteringer for overnevnte tildelingen. Tre av fakultetene har
øremerket kr. 300 000,- til ph.d.-mobilitet. Et fakultet har i tillegg øremerket kr. 300 000,- av
egne midler slik at potten ph.d.-kandidatene kan søke på er hele kr. 640 000,-. To av
fakultetene har valgt å avsette noe av midlene til internasjonal
rådgiver/prosjektmedarbeider. Et fakultet bruker midlene til en prosjektstilling og
partnerbesøk, og har ikke satt av egen pott som ph.d.-kandidatene kan søke.
Det uklart i hvor stor grad ansettelse av internasjonal rådgiver/prosjektmedarbeider
stimulerer økt internasjonalt forskningssamarbeid for ph.d.-kandidatene. Utvikling av
forskningssamarbeid krever andre metoder enn økning av avtaler for framtidig
studieutveksling. Forskningssamarbeid for ph.d.-kandidatene er mer avhengig av
forskernettverk enn av formelle flerårige avtaler. Forskersamarbeidet er sterkere knyttet til
enkeltindividers forskningstema og kontakter i ulike forskningsmiljø enn til spesifikke
universitet Nord har flerårige utvekslingsavtaler med.
FU anbefaler derfor at alle fakultetene øremerker en gitt prosentandel av «millionen» for
2020 til ph.d. slik vedtaket i styret tilsier. Alle fakultetene har fått sine planer godkjent i
Internasjonalt utvalg, men ingen har lagt planer for ph.d.-tiltak fram for FU slik styrevedtaket
tilsier.
Anbefaling/vedtak:
Det anbefales overfor rektor at FoU-midler til ph.d. øremerkes i budsjett 2020 og for
påfølgende år, og at hvert fakultet rapporterer spesifikt på at midlene er allokert til
internasjonal aktivitet for ph.d.-stipendiater på de enkelte ph.d.-program. Det anbefales
videre at forskningsutvalgets anbefalinger for støtte blir satt som retningslinjer for bruk av
FoU-midler til ph.d.
Det anbefales videre at 30 – 40 % av de strategiske midlene for internasjonal mobilitet som
hvert fakultet fikk tildelt i 2019 budsjetter brukes for å støtte mobilitet for ph.d.stipendiatene. Fakultet som ikke har fulgt styrets vedtak må rette opp i dette, og re-allokere
midler fra 2019-budsjetttet til 2020-budsjettet slik at anvendelse av midlene er i tråd med
styrets vedtak. Fakultetene skal legge fram prosjektplan for å sikre økt ph.d.-mobilitet for
godkjenning i forskningsutvalget før midlene tildeles.
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Vedlegg:
Tidligere retningslinjer og FUs anbefalinger for støtte i 2017 og 2018:
De begrensingene som var etablert bygget på erfaringer og diskusjoner i FU, og kan fortsatt være en god
rettesnor for fakultetene. Prorektor for forskning og utvikling anbefaler derfor fakultetene vurdere
videreføring av følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Søker må være tatt opp ved et doktorgradsprogram ved Nord universitet.
Personer som er tatt opp ved et av universitetets doktorgradsprogram, men som er finansiert
og/eller tilknyttet andre norske universiteter, høgskoler eller institutter er ikke støtteberettigede.
Ved tildeling av reisemidler til konferanser settes det krav til framlegg av paper eller presentasjon
av poster.
Ved kjøp av litteratur settes en øvre grense på kr. 2000,- pr. tildeling. Det bør ikke tildeles midler
til abonnement av elektroniske tidsskrifter som biblioteket har avtale med, uten særskilt grunn.
Det bør generelt oppfordres til aktiv bruk av biblioteket framfor å bygge opp en privat samling ved
hjelp av FoU-midlene.

Støtte til kjøp av nettbrett og laptop bør unngås. Dog kan det søkes om dette når det kan begrunnes som
nødvendig for å gjennomføre en bestemt forskningsmetode og hvor nettbrett/laptop inngår som en
sentral del av denne metoden. Det må i så fall framgå av prosjektbeskrivelsen.

Vedlegg:
Skriv her
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SAMMENSETNING AV KVALITETSFORUM FOR PHD-UTDANNINGEN
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at Kvalitetsforum for PhD-utdanningen har følgende
sammensetning:
- Programansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
- Administrativ ansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.
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Sammendrag
Saken ble tatt opp i Forskningsutvalget 28. mai. I mellomtiden har det kommet flere forslag til
sammensetning av Kvalitetsforumet. Saken blir derfor tatt opp på nytt i Forskningsutvalget 24.
september. Dette primært for å komme til en klargjøring av sammensetning av Kvalitetsforum
for PhD-utdanningen ved Nord universitet.
Bakgrunn
I forberedelsen av NOKUT-tilsynet av Nord universitets kvalitetsarbeid har det kommet til syne
et behov for å ha et felles kvalitetsforum for de fire PhD-utdanningene ved universitetet.
Saksfremlegg
Forslag til mandat
Kvalitetsforum for PhD-utdanningene ved Nord universitet er et forum for å styrke kvaliteten i
universitetets forskerutdanning og øke samarbeidet mellom de enkelte PhD-utdanningene.
Forumet skal skape muligheter for:
• Samarbeid om tolkning og iverksetting av nasjonale krav og forventninger, samt felles innspill
eller svar (og høringer) til nasjonale organ, der dette er naturlig.
• Drøfte utfordringer og sørge for erfaringsdeling knyttet til den faglige gjennomføringen av
forskerutdanningen, som for eksempel organisering av studieløpet, veiledning,
veilederopplæring, opplæringsprogram, studentutveksling, osv.
• Gi innspill til sentrale organ ved Nord universitet i saker som berører PhD-utdanningen.
• Vurdere felles tiltak som kan styrke kvaliteten i forskerutdanningen, som samarbeid om
obligatoriske kurs, kurs i akademiske ferdigheter (litteratur review, akademisk skriving, skriving
av kappe etc.) og kurs i generiske og overførbare ferdigheter (kommunikasjon, presentasjon etc).
Kvalitetsforum er et rådgivende organ som rapporterer og gir innspill til prorektor for forskning,
til det sentrale forskningsutvalget, og det sentrale utdanningsutvalget.
Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.
Sammensetning
Kvalitetsforum skal ha følgende sammensetning:
• Programansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
• Administrativ ansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
Der det er relevant deltar representant fra forskningsadministrasjonen og/eller
studieavdelingen. Forumet velger selv hvem andre som bør delta på de enkelte møtene,
avhengig av tematikk.
Ledelse av kvalitetsforum går på omgang blant de programansvarlige. Funksjonstiden for leder er
på minimum to år for å sikre kontinuitet.
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INTERNASJONALISERING FORSKNING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget anbefaler en revurdering og konkretisering av (handlings-)planer for
internasjonalisering av forskning ved hvert fakultet med hensyn til delstrategi
internasjonalisering. Videre anbefaler forskningsutvalget at det etableres et forum for
spørsmål tilknyttet internasjonalisering av forskning.
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Sammendrag
18.9.2018 vedtok styret delstrategi internasjonalisering (saknr. 84/18). «H ovedoppgaven med
delstrategien er å understøtte universitetets mål som er beskrevet i Strategi 2020. Delstrategien
beskriver en satsing på internasjonalisering som skal gi høyere kvalitet og omfang av forskning,
høyere kvalitet i utdanningene og bedre sammenheng mellom forskning og utdanning.»
Strategiske midler ble tildelt fakultetene for å øke omfanget og kvaliteten av student- og
ph.d. mobilitet.
I saksframstillingen sto det bl.a. at «Delstrategi for internasjonalisering skal bidra til mer
internasjonal forskning og forskning av høyere kvalitet, høyere kvalitet i utdanningene og
tydeligere sammenheng mellom utdanning og forskning, som er noen av målene for Strategi
2020.»
Saksframstilling
Det overordnet målet ved delstrategien internasjonalisering er å øke omfang og kvalitet av
forskning og utdanning ved å øke antall aktive samarbeidspartnere og internasjonalt
samarbeid. De internasjonale partnerskap og samarbeid betraktes som bakgrunn for økt
internasjonalisering ved Nord universitet. Videre spesifiserer delstrategien tre arbeidspakker
med egne hovedmål og forventede effekter:
1: Styrke den internasjonale profilen på bachelor og masterprogrammene og øke
studentmobiliteten. Målgruppe: Bachelor og mastergradsstudenter.
2: Økt internasjonalt samarbeid og utveksling for ansatte. Målgruppe: Alle ansatte inkludert
ph.d. – kandidater
3: Økt internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonal finansiering av forskning
Målgruppe: Forskningsgrupper og ph.d.- programmene.
Mens det har vært framgang med internasjonalisering i utdanning, har flere saker ved
internasjonalisering i forskning manglet oppmerksomhet og konkrete tiltak. I rapporteringer
av brukte midler internasjonalisering 2018 fra fakultetene ligger hovedfokus ved
internasjonalisering i utdanning, men ikke alle fakultetene har rettet tiltakene mot
arbeidspakke 2: Økt internasjonalt samarbeid og utveksling for ansatte:
a) Øke antall internasjonale nettverk og stimulere til mobilitet for vitenskapelig ansatte,
ph.d. - kandidater og administrativt ansatte.
- Alle fakultetene skal utvikle strategiske partnerskapsavtaler for utveksling for
ansatte og ph.d. - kandidater.
- Systematisk kommunisere fordeler med utveksling og muligheter for
utveksling for ansatte og ph.d. – kandidater.
Det er heller ikke synliggjort noe tiltak for å oppnå delmål b), med følgende ordlyd:
b) Øke antall vitenskapelig ansatte med internasjonal erfaring og nettverk.
- Utlyse alle vitenskapelige stillinger internasjonalt, så fremt ikke
forskningsområdet eller kompetansebehovet tilsier noe annet.
- Utvikle forskningsprosjekter og ph.d.- emner som er attraktive for
internasjonale ph.d - kandidater
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Den tredje arbeidspakken i delstrategien er: 3: Økt internasjonalt forskningssamarbeid og
internasjonal finansiering av forskning med målgruppen forskningsgrupper og ph.d.programmene. Forskningsprosjekter for finansiering gjennom EU er under utvikling (i 2018
ble 11 søknader levert for H2020. Hittil i år har 14 søknader ble levert under H2020, samt 3
ERA-NET Cofund søknader). Det tilbys støtte og opplæring til vitenskapelige ansatte for
utvikling og skriving av forskningsprosjektsøknader til internasjonale finansieringsordninger,
både sentralt og ved enkelte av fakultetene. Her er det viktig å evaluere om støtte og
søknadsarbeid er tilstrekkelig og vurdere om forskerkapasiteten som ligger hos fakulteter
benyttes, samt hvilken støtte fakultetene trenger fra AFU.
De to andre målene under 3. arbeidspakke bør vurderes ved hvert fakultet:
- I utviklingen av forskningsprosjekter, skal vitenskapelig ansatte søke
internasjonalt samarbeid, inkludere bachelor, master og ph.d - kandidater, og
publisere resultater i samarbeid med internasjonale partnere.
- Institusjonen skal gjøre informasjon om forskere og forskning ved
institusjonen tilgjengelig på engelsk for potensielle internasjonale partnere.
Det finnes også flere andre, mer generelle spørsmål rundt delstrategien internasjonalisering
som bør vurderes i sammenheng med internasjonalisering av forskning og utdanning og
bedre internasjonalt miljø på Nord universitet:
- Samarbeid mellom avdelinger forskning/ utvikling og internasjonalt kontor.
- FORUM for å diskutere internasjonaliseringen av forskning på Nord
universitet. Nå finnes det Internasjonalt utvalg på Nord universitet som per i
dag består av medlemmer fra utdanningsfeltet. Bør internasjonalisering av
forskningen diskuteres i en separat forum, eller kan integrering i
Internasjonalt utvalg vurderes?
- Hvordan kan Euraxess-nettverk benyttes best for internasjonalisering av
forskningen på Nord universitet (ved internasjonal utlysning av stillinger,
mottak av utenlandske forskere/ ansatte o.l.)?
- Hvordan kan AFU og sentral administrasjon bistå fakultetene med arbeid i
internasjonalisering forskning?
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INTRODUKSJONSDAG OM MULIGHETER INNENFOR HORISONT EUROPA
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar at introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa blir
avholdt 7. januar 2020 ved Campus Levanger og i løpet av februar 2020 ved Campus Bodø.
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Saksfremstilling
Det skal avholdes introduksjonskurs om muligheter innenfor internasjonal forskning og
forskningsfinansiering i EU. Kursene arrangeres av Nord-Norges og Trøndelags
Europakontorer i samarbeid med Nord universitet. Med kursene ønsker kontorene å gi
inspirasjon og motivasjon til å søke finansiering primært via Horisont Europa.
For at flest mulig skal få mulighet til å delta på kursene er det ønskelig å samkjøre tidspunkt
med fakultetene. Det er foreslått at kurset ved for studiesteder og campus i Trøndelag
avholdes på Campus Levanger 7. januar 2020 og for Nordland ved Campus Bodø i løpet av
februar 2020. de to kontorene tar ansvar for sine respektive fylker. Kursene samordnes
mellom kontorene for at tilbudet blir mest mulig like og relevante..
Bakgrunn
Nord universitet har ambisjoner om økt internasjonal forskning og forskningsfinansiering.
Dette betyr blant annet økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon,
Horisont Europa, oppfølgeren til H2020. Dette er en ambisjon Nord-Norges og Trøndelags
Europakontor ønsker å støtte opp under, gjennom å dele kunnskap.
Regionskontorene i Brussel har kompetanse på hvilke muligheter som finnes i EU, og vil
bruke tid på å introdusere det nye rammeprogrammet og hvilken tematikk som vil være
viktig i årene som kommer. Videre vil det inviteres inn forskere som har lykkes med
søknaden, for å dele erfaring på hvordan man har arbeidet for å lykkes. Kurset vil fokusere
på Horisont Europa, og mulige kommende utlysninger, for å at miljøene ved Nord universitet
kan forberedes på kommende utlysninger.
Det planlegges å arrangere to kurs, tilpasset fagområdene ved Bodø og Levanger campus,
men bygget over samme grunnstamme. Dette er ikke et tilbud som er i konkurranse med
Norges Forskningsråd eller andre lignende instanser, men heller være et tilbud som kommer
før eventuelle utlysninger og søknadskurs.
Målet med dagen er å gi en innføring som resulterer i at deltakerne har en idé om hva som
er mulig, og vet videre steg i prosessen mot å kunne levere en søknad. Dette er ett av
tiltakene mot økt internasjonal forskning og forskningsfinansiering ved Nord universitet.

Utkast program:
09:00 – 09:15 – Introduksjon – v/Europakontorene
09:15 – 10:15 – Introduksjon til Horisont Europa – v/Europakontorene
10:15 – 10:30 – Kaffepause
10:30 – 11:30 – Europakontorene – hva kan vi bidra med
11:30 – 12:30 - Lunsj
12:30 – 14:00 - De gode eksemplene – v/forskere som har lykkes med søknad
14:00 – 15:00 – Introduksjon til søknadsprosess
15:00 – 15:30 – Virkemiddelapparatet – Regionale nettverk og støtteapparatet ved Nord uni.
15:30 – 16:00 – Avslutning og veien videre – v/Europakontorene
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MEDLEMSKAP CAS
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem i CAS.
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Saksfremstilling
Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) (eng: Centre for
Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters) er en forskningsstiftelse
grunnlagt i 1989 av Vitenskapsakademiet. Hovedformålet er å fremme fremragende
grunnforskning. Ved CAS får forskerne et romslig budsjett og mulighet til å jobbe uforstyrret
i maksimalt 10,5 mnd. Senteret har pr. i dag avtaler med ti universiteter og vitenskapelige
høyskoler, samt to forskningsinstitutter.
CAS åpner for prosjektforslag hver høst, og alle vitenskapelig ansatte med fast stilling i en av
partnerinstitusjonene kan sende inn søknad. Etter en omfattende evalueringsprosess, vil tre
prosjekter velges ut. Normalt velges det ut fra ett av hver hovedkategori; humaniora/teologi,
samfunnsfag/jus og naturvitenskap/matematikk/medisin. De valgte prosjektlederne samler
så et team av fagfeller (fra inn- og utland) for et opphold på CAS. De får et budsjett på rundt
3,5 millioner pr. prosjekt, samt kontorfasiliteter og administrativ assistanse fra CAS.
Kostnader
Det er ingen direkte kostnader for samarbeidspartnere å være medlem, men partnerens
bidrag er å gi egne forskere som er med i CAS-prosjekter ekstraordinær forskningstermin i
maksimalt 10,5 mnd.
Vurdering
CAS er i hovedsak finansiert av Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsinstitusjonene er
bidragsytere ved at fast vitenskapelig ansatte får innvilget ekstra forskningsfri for å kunne
tilbringe tiden ved CAS. Dette gjelder både gruppeledere og øvrige deltakere på prosjekter.
Et forskningsopphold ved CAS gir nye muligheter for universitetet. Ikke bare tilfaller
publiseringspoengene som er basert på forskning ved CAS, Nord universitet. Det er også en
rekke eksempler på at prosjekter ved CAS har gitt grobunn for nye store
forskningsbevilgninger fra inn- og utland.
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STATUS EU-SØKNADER

OPPDATERING OM EU-SØKNADER (JANUAR TIL SEPTEMBER 2019). H2020 OG ERA-NETPROGRAMMER
Til orientering
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Nord universitets EU søknader – En oppdatering
Pr. 17.september 2019 har det blitt sendt 14 H2020-søknader og 4 for programmet Blue Bio
ERA-NET/JPI («cofund under H2020»). Det er totalt 18 søknader, som er ny rekord for Nord
universitet. I dag har vi 4 søknader som går til andre fase av vurderingsprosessen og 3 andre
søknader som ble sendt i slutten av august (hvor det bare er en fase i vurderingsprosessen).
Unntatt FSH har alle fakulteter sendt søknader i år som følgende:
Søknader

Tema

Type

Ansvar/fakultet

rolle

Status

MarCoSUMar

Bridging the Biodiversity Knowledge Gap on
Marine Connectivity for a Sustainable use of
Marine Resources
Feed and food demonstrated ALternative
protein to suppLy a growing demand
Off-board refilling of hydrogen in solid state
materials
Responsible Solutions to the Plastic Problem:
Interdisciplinary Training for Change
Atlantic Lantern for aquaculture research and
exchange partnership
Development and application of reproduction
technologies in aquaculture
The next generation, Renewable energy
powered, Industrial vessel VALidator.
Multimodal, Low Emissions Logistics Utilizing
the Northern Sea Route – MUNSEA MG-2-92019
Gearing microalgae to a low-cost protein
source through realizing a leap in production
and extensive field validations of new highly
nutritional and safe food and feed products
for the market
Development of new generation systems for
economically and environmentally
sustainable aquaculture in Atlantic regions
Co-creating sustainable and just transitions
for Arctic communities and industries
Endocrine and ovarian responses of fishes
immunized with inhibin based fecundity
vaccine
Changing visual literacies: an examination of
visual communication paradigms and semiotic
communication shifts in contemporary digital
culture
FrOm Outputs To imPacts in univeRsIty
techNology Transfer
Sustainable Alaria value chains fo Feed new
markets

MSCA-ITN*

Galice Hoarau/FBA

Partner

avslått

IA**

Partner

avslått

MSCA-ITN*

Jorge Manuel de
Oliveira Fernandes/FBA
Ana Borissova/FLU

Koordinator

avslått

MSCA-ITN*

Einar Rasmussen/HHN

Partner

avslått

RIA***

Margarita NovoaGarrido/FBA
Igor Babiak/FBA

Partner

avslått

Partner

avslått

Partner

avslått

RIA***

Roberto Rivas
Hermman/HHN
Kjell Stokvik/HHN

Partner

avslått

IA**

Kiron Viswanath/FBA

Partner

avslått

RIA***

Jorge Manuel de
Oliveira Fernandes/FBA

Koordinator

avslått

RIA***

Grete Hovelsrud/FSV

Partner

MSCA – IF****

Igor Babiak/FBA

Koordinator

Sendt til steg 2 – I
vurdering prosess
I vurdering prosses

MSCA – IF****

Ellen SaethreMcGuirk/FLU

koordinator

I vurdering prosess

MSCA – IF****

Einar Rasmussen/HHN

koordinator

I vurdering prosess

ERA-NET/JPI
cofund under
H2020
ERA-NET/JPI
cofund under
H2020
ERA-NET/JPI
cofund under
H2020

Margarita NovoGarrido/FBA

Koordinator

avslått

Jose Beirão dos
Santos/FBA

Koordinator

Steg 2

Rene Wijfels/FBA

Koordinator

Steg 2

ERA-NET/JPI
cofund under
H2020

Jorge Manuel de
Oliveira Fernandes/FBA

Partner

Steg 2

FeedALL
H2 OFF-BOARD
RePlaCe
AtLantern
REPRAQUA
TRIVAL
MUNSEA

AlgaLeap

AQUANTIC

CO-CREATE
FSH_LH

DIPUS

FooTprinT
Alaria4Feed

BESTBROOD
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MSCA-ITN* : Marie Sklodowska-Curie Innovative Training networks action
IA**: Innovation actions
RIA*** : Research and Innovation actions
MSCA-IF****: : Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship
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Kommende søknader
Alle prodekaner og potensielle forskere fikk informasjoner om nye H2020 utlysninger minst 6
måneder før søknadsfristene. For øyeblikk, temaene som er disponible er fokusert om helse,
transport, klima, miljø, naturressurser og råmaterialer, i tillegg til mat, hav og bioøkonomi. De
har også fått informasjoner om nye søknadsfrister både på MSCA (Marie Slodowska-Curie
actions) og ERC (European Research Council) programmer og det er en stor interesse om disse
programmer. Vitenskapelig ansatte blir kontinuerlig oppdatert om nye EU søknader.

Finansieringsstøtte om EU-søknader
Det ble brukt pr. 11 september 2019, 523.718 NOK av PES midler 2020 for å dekke
reisekostnader i forbindelse med brokerage, møter, kurs, konferanse og hovedsakelig om
konsulentselskaptjenester for å forbedre EU-søknader.
Kostnadene om ERA-NET/JPI søknader som er på andre fase er ikke ennå inkludert her, siden
skriveprosessen er på vei. Forskere fra alle fakulteter har brukt PES i år.
I tillegg, på siste EU-nettverket Nordland styre møtet(20. august) fikk AFU 50.000 NOK for å
utvikle nye H2020-søknader.
Andre aktiviteter
AFU har organisert i august og september to arrangementer i Bodø for å informere forskere
og andre kollegaer om EU muligheter. Det først var en presentasjon fra vår «National contact
point» på NFR (Per Magnus Kommandantvold) om spesifikk MSCA og ERC grants og det andre
for å bytte erfaring og å gi tips fra våre MSCA og ERC grants (respektive Christopher Hulatt og
Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, både forskere på FBA) om deres suksesshistorie. Et ny
arrangement skal være organisert i Levanger i neste år med våre to kollegaer, Christopher og
Jorge Manuel.

