HÖGSKOLAN i GÄVLE
Utbildnings- och forskningsnämnden
10 09 09

Sammanträde 10 09 23
§ 14a

Dnr 50-640/10

Ärende
Medel för forskning, utbildning på forskarnivå m.m. bå. 2011
Enligt förslag från Utbildnings- och forskningsnämnden (10 05 05, § 7) och Högskolestyrelsens
beslut att fastställa detta förslag 10 06 18 (dnr 50-640/10), ska medel för forskning och
utbildning på forskarnivå m.m. för budgetåret 2011 fördelas enligt följande:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profilområdet Byggd miljö
24.8 Mkr (inkl. kemi)
Profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv
25.2 Mkr (inkl. folkhälsovetenskap)
Lärarutbildningsnämnden
8.6 Mkr*)
Naturvetenskap , elektronik, matematik
5.0 Mkr
Ekonomiämnen
2.1 Mkr
Vårdvetenskap
2.3 Mkr
Humaniora (filmvet., hist., litt. vet., svenska
3.3 Mkr
språket, engelska, MKV, statsvet., religionsvet.)
Samhällsvetenskap (did., ped, psykol., socialt arbete)
4.2 Mkr
Reservation av medel för 4 doktorander (”åtaganden”) samt 300 tkr för bl.a. samverkan HiG – UU,
totalt 2.5 Mkr.

*) De medel som beviljats Lärarutbildningsnämnden fördelas i särskild ordning även för bå. 2011 av LuN efter förslag från
dess forskningsberedning.

I avvaktan på beslut om den framtida forskningsorganisationen väljer Utbildnings- och
forskningsnämnden (UFN) med Högskolestyrelsens stöd att inte vidta någon betydande
förändring av fördelningssystemet för budget-/verksamhetsåret 2011. UFN avser dock att
noggrant bereda nytt underlag i ärendet inför fördelningen av medel för forskning, utbildning
på forskarnivå m.m. avseende budgetåren fr.o.m. 2012.
Som tidigare meddelats (skrivelse 10 06 23) kommer alltså medel för forskning, utbildning på
forskarnivå m.m. för bå. 2011 företrädesvis beviljas forskningsprofilerna - med de
konstellationer av forskare som representerade dem under 2009 - samt forskargrupper med
bas i ämnesområden.
UFN ser gärna att forskningsledarna får en central roll såväl i uppdraget att formulera
verksamhetsplan (se vidare nedan) och vid strategiska överväganden i relation till
forskningens inriktning samt vid den interna allokeringen av resurserna för dessa
verksamheter. Akademicheferna har utsett forskningsledare med uppdrag att företräda

forskningen samt leda och samordna avdelningens forskning bl.a. i förhållande till HiGs två
profiler.
För profilområdena Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv utses i särskild ordning
ledare och huvudansvarig för forskning inom profilområdet.
UFN emotser senast den 14 oktober 2010 ett underlag från vart och ett av de ovan angivna
fördelningsområdena, utom från Lärarutbildningsnämnden.
Underlaget ska innehålla dels en verksamhetsplan som visar hur forskningsmedel inom
angiven ram avses disponeras för bå. 2011, dels redovisa perspektiv för forskningens
inriktning för följande två budgetår (2012, 2013), dock utan angivande av konkret
medelsdisposition eller -volym.
Verksamhetsplanen bör omfatta högst 5 A4-sidor exklusive bilagor.
Av underlaget bör framgå såväl ambitioner som strategier för kommande rekryteringar.

Verksamhetsplanen ska som bilagor innehålla
- publikationslista för berörda forskare åren 2007 t.o.m. 2010 inkl. artiklar in-press
- antalet avlagda licentiat- och doktorsexamina under samma period
- förteckning över relevanta vetenskapliga/akademiska uppdrag (t.ex. referee,
fakultetsopponent, externt handledaruppdrag) under 2009 och 2010
- förteckning över forskande personal (akad. examen, prof., doc., lektor, doktorander)
samt omfattning i % av heltid.

Verksamhetsplanen kommer att bilda underlag för nämndens kommande beslut (10 12 08) om
den övergripande medelsfördelningen för bå. 2011 enligt Högskolestyrelsens riktlinjer (se
ovan); allokeringen av resurser till verksamheter inom respektive område blir en fråga för
respektive akademichef och forskningsledare.
Underlaget ska vara undertecknat av i förekommande fall profilansvarig, av utsedd
forskningsledare samt av berörd(a) akademichef(er).
Observera, att kostnader för resor, konferensdeltagande etc. måste rymmas inom ramen
för beviljat anslag till forskargruppen!

Förslag till beslut
UFN föreslås besluta
- att fastställa arbetsordningen för fördelning av medel för forskning och utbildning på
forskarnivå för bå. 2011 i enlighet med ovanstående underlag.

