Invitasjon til skisser for tverrfaglige PhD/Postdoc-prosjekt innenfor det
strategiske satsningsområdet Klima og energiomstilling
Universitetet i Bergen (UiB) skal lyse ut to fire årige rekrutteringsstillinger innenfor det strategiske
satsningsområdet Klima og energiomstilling. Satsingen skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid og
integrering av forskning på tvers av eksisterende fagmiljøer. Som del av dette inviteres fagmiljøene til
å sende inn skisser for felles PhD/Postdoc-prosjekt, heretter omtalt som «prosjektet».
•

Det understrekes at prosjektet skal være del av et samarbeid mellom fagmiljø som går utover
selve stipendiatstillingen. Skissen må beskrive denne helheten, inkludert hva stipendiaten
skal gjøre i prosjektet og hvordan de forskjellige fagmiljøene skal bidra.

I tillegg gjelder følgende føringer:
•

Prosjektet må gripe de samfunnsmessige og faglige utfordringene ved klima og
energiomstilling på en innovativ måte.

•

Både det bredere samarbeidet og selve prosjektet skal være tverrfakultært, og biveileder skal
være ansatt ved annet fakultet enn hovedveileder. Både det bredere faglige samarbeidet og
prosjektets rolle og bidrag må komme tydelig frem i prosjektskissen, og det må også komme
frem i hvilken grad rekrutteringsstillingen knyttes opp mot eksisterende miljø og pågående
forskingsprosjekt.

•

Prosjektskissen skal være på maksimum to A4-sider og beskrive et tverrfaglig
samarbeidsprosjekt der fagmiljø fra minst to fakultet deltar. Det er de potensielle veilederne
som sender inn søknaden. Hver prosjektskisse skal søke om én rekrutteringsstilling.

•

Bruk av eventuell infrastruktur skal også beskrives. Hoved- og biveileders CV med
kandidatproduksjon skal legges ved skissen, bruk gjerne NFRs mal (maks 4 sider).

Prosjektene vil bli vurdert av det strategiske utvalget for Klima og energiomstilling.
Evalueringskriterier er (i) prosjektets faglige kvalitet (ii) prosjektets bidrag til å oppfylle målene til det
strategiske satsningsområdet Klima og energiomstilling og potensialet for ekstern finansiering, (iii)
prosjektets tilleggsverdi i form av bidrag til nyskapende forskning og nytt tverrfakultært samarbeid
og (iv) kvaliteten på veiledningsmiljøene. De to prosjektene som blir vurdert som de beste etter en
samlet vurdering av disse kriteriene vil bli tildelt stillingene. Alle fakultetene er representert i det
strategiske utvalget. Utvalget vil søke relevant fagkompetanse om nødvendig.
Stipendiatstillingene legges til hovedveileders faglige enhet hvis ikke skissen avklarer forhold som
tilsier annet. Videre utlysning og ansettelsesprosess blir som for andre stipendiatstillinger ved de
fakultet/enheter som tildeles stillingene. Prosjektskissen vil ligge til grunn for utvikling av prosjektet
og det samarbeidet dette inngår i.
Frist for å sende prosjektskisse er onsdag 20.juni, 2018.
Oppstart av stipendiatperioden planlegges til oktober 2018. Prosjektskisse sendes per epost til Gry
Ekeland Parker, Gry.Parker@uib.no.

