
 

 

Innkalling - Forum for forskningsdekaner 23. november 2016 
 

Deltakere: 
Knut Fægri (viserektor og leder for forumet),  
Ellen Rebecca Rees (Det humanistiske fakultet),  
Alf Petter Høgberg (Det juridiske fakultet),  
Svein Stølen (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet),  
Solveig Kristensen (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, studiedekan ansvar for forskerutd.),  
Hilde Irene Nebb (Det medisinske fakultet),  
Ståle Petter Lyngstadaas (Det odontologiske fakultetet),  
Timothy John Brennen (Det samfunnsvitenskapelige fakultetet),  
Ona Bøe Wie (Det utdanningsvitenskapelige fakultet),  
Halgeir Elstad (Det teologiske fakultet).  

Sofie Høgestøl (UiO Doc) 
Spesielt inviterte: Bergljot Gundersen (AF, SFUI), Mette Topnes (AF, SFUI) 
Sekretariat: 
Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI)  i Avdeling for fagstøtte (AF) 
v/seksjonsleder Malena Bakkevold 
Vibeke Alm (koordinator for forumet for SFUI)  
Thomas Østerhaug (koordinator for forumet for Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning (SFFU)) 

 
Sted: Møterom 6, 10 etg., Lucy Smiths hus 
Tid:   10:00 -12:00 

DAGSORDEN 
 

DISKUSJONSSAKER 
 
SAK 1.  Innovasjonsløftet   
  

Innovasjonsløftet - fra uttalt begrepsforvirring til felles forståelse og begrepsapparat. 
Fra samtalene: "... viktigere enn selve definisjonen, er forståelsen av begrepet ift fakultetenes 
prosesser og virksomhet, og at vi selv utvikler en ledende og omforent forståelse av hva 
innovasjon er i forhold til forskning og forskningsprosessen"  
Bergljot Gundersen inviterer til dypdykk og god diskusjon. Dokument ettersendes. 
 

SAK 2. Midtveisevalueringen av H2020 og UiOs Position Paper 
 

Orientering om prosess for H2020 midtveisevaluering, samt diskusjon rundt UiOs Position 
paper. Dokument ettersendes. 
 
    

SAK 3. Forum for forskningsdekanmøtene - Forslag til plan 
 
 Som oppfølging til diskusjonen i forrige møte legges det i møtet fram en plan for våren 2017 

(vedlagt) for innspill og kommentarer.  
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
SAK 4. Transatlantic Forum - ‘Big Challenges – Human solutions’ 
  
 Ellen Rees fortellerom erfaringene fra årets Transatlantic Forum i Chicago.  
 
SAK 5. Evt. 



 

 

Aktuelt 
 

- Transatlantic Forum – ‘Big Challenges – Human solutions’ – se program 
o HFs nettside – Humaniora er relevant for nesten alt.  
o Rektors blogg -  Big Challenges- Human solutions 

 
- Indikatorrapporten 2016 ble lansert i Forskningsrådet 19.oktober og kan lastes ned her. 

 
- De forskningsetiske komiteene 28.oktober - Forskningssamarbeid med omstridte aktører – 

Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar? 
 

- Forskerforbundets forskningspolitiske seminar ble avholdt 15. november med tema «Hvem 
eier forskningen?» Se lenke til program og presentasjoner. 

o Rektors blogg – Open Access: Vi må begynne i den riktige retningen. 
 

- Partnerforums høstkonferanse - Bedre bruk av forskningen – Forskning og politikk 18. 
november. 

 
 
 
Aktuelle saker høsten 2016 
SAB oppfølging forskningskvalitet – Karriereutvikling, rekruttering, mobilitet, internasjonalisering og 
tverrfaglighet 
Innovasjonsløftet 
Forskerutdanning 
Ny Forskningsetikklov   
Påvirkningsarbeid i H2020 
 
 
Møter høsten 2016 
14. desember      kl 10.00 -12.00 

http://www.cvent.com/events/15th-annual-transatlantic-forum/event-summary-feff67c05c6b4c7b85bd50e6897d6cb4.aspx
https://custom.cvent.com/81CF16BAEC8F44FA9CA60B39CA7DB9A9/files/74fc0508306f44349ad10ce95f96da05.pdf
http://www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/humaniora-er-relevant-for-nesten-alt.html
http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/big-challenges-%E2%80%93-human-solutions-.html
http://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Lanseringsseminar_2016/1254018201756
http://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Forside/1224698172624
https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2016/forskningssamarbeid-med-omstridte-aktorer-har-forskningsinstitusjonene-et-selvstendig-ansvar/
https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2016/forskningssamarbeid-med-omstridte-aktorer-har-forskningsinstitusjonene-et-selvstendig-ansvar/
https://www.forskerforbundet.no/om-oss/forskningspolitisk-seminar/2016/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoGPZdgRfbvwa_YJP7X38dO339mgKnwhn
http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/open-access-vi-ma-begynne-i-den-riktige-enden.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2016/2016-11-18-bedre-bruk-av-forskning.html

