
 

 Prosess for koordinering av UiOs søknader til INTPART 2019  
Utlysningen for INTPART 2019 er kommet:  
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-til-internasjonale-partnerskap/ 
 
VIKTIG: UiOs kvote er i år økt til 20 søknader. Søknadsfristen er 25. september. Som tidligere år må 
institusjonene sende inn en samlet liste over sine søknader. Dette fordrer en koordineringsprosess ved 
enhetene og sentralt. UiO ønsker å lykkes godt også i årets nasjonale konkurranse om INTPART-midler 
og det er derfor viktig at søknadene fokuserer på høy kvalitet samt god balanse mellom aktiviteter 
som støtter opp både om forskning og om utdanning.  
 
UiOs INTPART-side med mer informasjon om utlysningen: https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-forskningsraad/intpart/ 
 
INTPART-Informasjonsmøte ved UiO: 27. august kl. 14:00-16:00 i Styrerommet (1005), 10. etasje 
i Lucy Smiths hus. Påmelding via nettskjema. 
 
Prosess ved fakultet/enhet  
Hvert fakultet/enhet kjører en internprosess for prioritering av egen søkermasse som tidligere år. 
Denne baseres på kvalitet og egne faglig prioriteringer, samt utlysningens kriterier.  
Erfaring fra tidligere utlysninger viser at søknader utvikler seg under hele søknadsprosessen. Det 
anbefales derfor at fakultetene kjører en intern prosess i to runder – først en skissebasert 
kvalifiseringsrunde på et tidlig stadium for å sjekke at de formelle kriteriene i utlysningen oppfylles. 
Deretter - og nært opp til fristen - en runde nr.to, der søknadene vurderes, innstilles og oversendes 
til intpart-uio@admin.uio.no Eventuelle spørsmål underveis kan også rettes til denne adressen.  
Det bes om at fakultetene/enhetene lister opp sine søknader i prioritert rekkefølge - for eksempel 
«sterkt anbefalt», «anbefalt», «ikke anbefalt» - og legger til en kommentar ved hver søknad, også om 
det bare er få søknader (eller bare én). Dette er til stor hjelp når UiOs endelige innstilling lages.  
 
Prosess sentralt og oversending av UiOs søknader  
UiO har et eget INTPART-team som består av Karen Crawshaw Johansen og Trine Merete Kvernmo 
fra Avdeling for forskningsadministrasjon samt Helene Johansen fra Avdeling for 
studieadministrasjon. Søkere bes om å gi alle tre medarbeiderne i UiOs INTPART-team tilgang til 
søknadene i Forskningsrådets e-søknadssystem med navn, ikke med den felles e-postadressen. 
Innsyn i søknadene er en forutsetning for å få bistand med søknadsprosessen, og også for 
UiOs endelige innstilling av søknader.  
 
INTPART-teamet vil koordinere fakultetenes/enhetenes godkjente søknader og sette sammen et 
forslag på opp til 20 søknader til UiOs liste til Forskningsrådet. Listen vil forelegges rektor og 
universitetsdirektør for godkjennelse før den sendes til Forskningsrådet innen søknadsfristen 
(25.09.19). N.B.! Forskningsrådet og DIKU vil ikke godta innleverte søknader som ikke står 
på UiOs samlede liste. Ved flere enn 20 søknader totalt fra alle fakultetene/enhetene vil følgende 
kriterier gjelde:  
 
i. Prosjektkoordinators (PIs) kvalifikasjoner og søknadens faglige og organisatoriske styrker  
ii. Koblingen og balansen mellom forsknings- og utdanningsaktiviteter  
iii. Temaer som støtter opp under UiOs faglige satsningsområder  
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iv. Geografisk fordeling iht utlysningens føringer og fakultetets/enhetens egne geografiske 
satsningsområder, slik at søknadene ikke slår hverandre ut  
v. Antall innsendte søknader fra hvert fakultet/enhet (en rimelig fordeling mellom fakultetene).  
 
Tidsplan og frister  
03.07: Informasjon om INTPART-utlysning sendes pr. e-post til UiOs enheter, samt til FANE og 
Internasjonaliseringsnettverket  
03.07 - 16. 09: Enhetene kjører egne prosesser for prioritering av sine INTPART-søknader  
27.08 kl. 14:00-16:00: Informasjonsmøte ved UiOs INTPART-team  
16.09 kl. 15:00: Frist for å sende fakultetenes godkjente søknader til intpart-uio@admin.uio.no.  
25. 09 kl. 13:00 CEST: SØKNADSFRIST i Forskningsrådet.  
25.09 kl. 13:00: Frist for oversendelse av UiOs maks. 20 godkjente søknader til Forskningsrådet 

(samtidig som søknadsfristen). 


