
Mandat (1)

Forskningsrådet Tematiske ERC MSCA

Spille inn på eksisterende malverk, 
årshjul, rapporter og verktøy, og 
bidra til informasjon og utvikling i 
både søknads- og driftsfase

Spille inn på eksisterende 
malverk, årshjul, rapporter og 
verktøy, og bidra til informasjon 
og utvikling i både søknads- og 
driftsfase

Spille inn på eksisterende 
malverk, årshjul, rapporter og 
verktøy, og bidra til informasjon 
og utvikling i både søknads- og 
driftsfase

Spille inn på eksisterende 
malverk, årshjul, rapporter og 
verktøy, og bidra til informasjon 
og utvikling i både søknads- og 
driftsfase

Bidra til relevante møteplasser for 
kunnskapsutveksling mellom 
enhetene

Bidra til relevante møteplasser 
for kunnskapsutveksling mellom 
enhetene

Bidra til relevante møteplasser 
for kunnskapsutveksling mellom 
enhetene

Bidra til relevante møteplasser 
for kunnskapsutveksling mellom 
enhetene

Etablere oversikt over eksisterende 
tilbud ved enhetene, og ved behov 
bidra til å arrangere kurs, seminarer 
og workshops

Etablere oversikt over 
eksisterende tilbud ved 
enhetene, og ved behov bidra 
til å arrangere kurs, seminarer 
og workshops

Etablere oversikt over 
eksisterende tilbud ved 
enhetene, og ved behov bidra til 
å arrangere kurs, seminarer og 
workshops

Etablere oversikt over 
eksisterende tilbud ved 
enhetene, og ved behov bidra til 
å arrangere kurs, seminarer og 
workshops

Samle og oppdatere oversikter over 
eksperter og evaluatorer

Samle og oppdatere oversikter 
over eksperter og evaluatorer

Samle og oppdatere oversikter 
over eksperter og evaluatorer

Samle og oppdatere oversikter 
over eksperter og evaluatorer

Analyse av søknader, evalueringer 
og statistikk på tvers av enhetene

Analyse av søknader, 
evalueringer og statistikk på 
tvers av enhetene

Analyse av søknader, evalueringer 
og statistikk på tvers av enhetene

Analyse av søknader, evalueringer 
og statistikk på tvers av enhetene



Mandat (2)
Forskningsrådet Tematiske ERC MSCA

Jobbe for lik praksis i drift og 
rapportering på tvers av enhetene

(Dette punktet manglet i mandat 
for Forskningsrådet, men bør være 
like aktuelt her som for øvrige 
ekspertgrupper)

Jobbe for lik praksis i drift og 
rapportering på tvers av 
enhetene

Jobbe for lik praksis i drift 
og rapportering på tvers av 
enhetene

Jobbe for lik praksis i drift og 
rapportering på tvers av enhetene

Samarbeid og kommunikasjon med 
“Ressursgruppe for SFF /SFI”

Samarbeid og kommunikasjon med 
administrativt SFF-nettverk i Oslo

Stimulere til og støtte forskere som vil 
arbeide som evaluatorer

Kan kuttes, evt kombineres under 
«Samle og oppdatere oversikter over 
eksperter og evaluatorer»

Kartlegge behov og foreslå 
opprettelse av nettverk for andre 
store satsinger og sentre (FME, 
Forskningsinfrastruktur, SFU, etc)

Uklart hvem som skal gjennomføre 
og hvilken linje dette skal gå i?

God kommunikasjon til enhetene, 
inkludert oppdaterte nettsider med 
FAQ

Dette punktet bør slettes –
kommunikasjon ivaretatt annet sted, 
og nettsider er et sentralt ansvar



Mandat (3)

Forskningsrådet Tematiske ERC MSCA

Samarbeid med de andre 
ekspertgruppene, konstellasjonene 
og relevante nettverk ved UiO

Samarbeid med de andre 
ekspertgruppene, 
konstellasjonene og relevante 
nettverk ved UiO

Samarbeid med de andre 
ekspertgruppene, 
konstellasjonene og relevante 
nettverk ved UiO

Samarbeid med de andre 
ekspertgruppene, 
konstellasjonene og relevante 
nettverk ved UiO

Kontakt med Forskningsrådets 
representanter innen de relevante 
virkemidlene

Samarbeide med NCPer og 
andre relevante 
internasjonale nettverk

Samarbeid med NCPer og andre 
relevante internasjonale nettverk

Samarbeid med NCPer og andre 
relevante internasjonale 
nettverk


