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Fordeling av to tverrfaglige marine stipendiatstillinger i 2021 - alle
fagmiljø ved UiB kan søke – frist 20. januar 2021
UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for
2021. Vi inviterer med dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik
stilling.
Søknader mottas i form av en-sides beskrivelse av et tverrfaglige marint phd-prosjekt.
Søknadene vil bli behandlet av UiBs Marine strategisk utvalg, et utvalg der alle fakultetene
og Universitetsmuseet er representert. Resultat av søknadsbehandlingen vil etter planen
foreligge innen 1. mars 2021.
For at et fagmiljø/institutt skal kunne få tildelt en av disse stipendiatstillingene gjelder
følgende:






Søknad, i form av en en-sides beskrivelse av et tverrfaglige marint phd-prosjekt, må
være mottatt senest 20. januar 2021 (se detaljer under).
Phd-prosjektet må framstå som realistisk mtp veiledning og andre ressurser.
Minst to fakultet må være involvert, som hhv veileder og biveileder (veiledere må
navngis i omtalen).
Tilsetting skal skje ved den enheten der veileder er ansatt, som en fireårig
universitetsstipendiat med 25% pliktarbeid knyttet til tverrfaglig marin undervisning
eller annen tverrfaglig marin aktivitet.
Evt. tildelt stilling skal lyses ut internasjonalt (av gjeldende fakultet) senest innen
utgangen av mai 2021.

Følgende forhold vil kunne tillegges vekt:



Det teller positivt om phd-prosjektet er sektorovergripende, dvs. involverer konkret
samarbeid med enten industri/næringsliv eller forvaltning.
Phd-prosjektet bør helst ikke være helt i kjernen av tematikk som dekkes av de andre
strategiske satsingsområdene til UiB («klima og energiomstilling» og «globale
utfordringer»), da disse fordeler egne strategiske stipendiatstillinger.
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Elementer av bærekraft i et globalt og/eller regionalt perspektiv kan tillegges positiv
vekt.
Det teller positivt at enten veileder eller biveileder er kvinne.
Fakulteter/fagmiljø som ikke tidligere har fått tildelt en tverrfaglig marin
stipendiatstilling vil kunne bli prioritert, dersom øvrige kriterier er innfridd.

Universitetsstyret har i sin budsjettbehandling1 vedtatt følgende: «UiB ønsker også i år å
fordele to stillinger til hvert av de tre satsingsområdene. Én stilling innenfor Marin og én
stilling innenfor Klima- og energiomstilling øremerkes MNT2 ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet».
Det innebærer at en av de to tverrfaglige marine stipendiatstillingene må ha sin
hovedveileder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Forslag sendes til seniorrådgiver Kristin Bakken på e-post kristin.bakken@uib.no, og i
ePhorte 2020/12864. Kristin tar også imot eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen
Nils Gunnar Kvamstø
Marin dekan for UiB
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Amund Måge
Marin direktør for UiB

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-10-29/S_111-20Budsjett2021.pdf
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