
 

 
Årshjul for FoU-utvalget 
Sakene som er ført i årshjulet er de som krever regelmessig behandling i henhold til mandatet og 
kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Det er med andre ord ikke uttømmende for FoU-utvalgets oppgaver 
ettersom mange saker må tas forløpende etter hvert som de dukker opp. Det kan også bli behov for å 
innkalle utvalget til flere møter i løpet av året. 
 

NÅR Mandatet Oppgaver/ Saker i FoU-utvalget 
1. møte 
(januar/ 
februar) 

- Rapportere om virksomheten i 
forbindelse med årlig 
rapportering til KD 

- Utvikle, forvalte og eventuelt 
delegere ansvaret for 
støtteordninger som bidrar til å 
realisere HINNs strategiske 
målsetninger innen FoU 

- Fakultetene evaluerer utlysning 
og behandling av søknader om 
FoU-midler og rapporterer om 
foregående års tildeling av 
midler til 

o Forskergrupper 
o FoU-stipend 
o Konferanse- og 

driftsstipend 
- Fakultetene sender en 

sammenfattet rapport til FoU-
utvalget om forskergruppenes 
aktiviteter foregående år. 

 
2. møte 
(april/mai) 
 

- Behandle saker angående 
etiske problemstillinger knyttet 
til FoU-arbeidet, og sikre at 
FoU-virksomheten følger 
etablerte etiske retningslinjer 
 

- Sak om HAs og fakultetenes 
arbeid med etikk 

- Bibliotek: Presentasjon og 
analyser av publiseringstall 

 

3. møte 
(juni) 

- Forvalte overordnet regelverk, 
felles retningslinjer og rutiner 
for ph.d.-programmene 

- Behandle evt. søknader om 
reakkreditering/akkreditering 
av phd-program 

- Behandle evt. behov for 
revideringer ph.d.-forskrift, 
ph.d.-håndbok eller 
administrative rutiner 

- Behandle prinsipper for fordeling 
av intensivhjemlene og andre 
fordelinger/oppfølging av 
fordelinger. 

 
4. møte 
(september) 

- Bidra til at samarbeid, 
samordning og helhetstenking 
ivaretas på tvers av fakulteter 
og studiesteder 
 

- Fakultetene rapporterer om 
tverrfaglig og tverrfakultært 
samarbeid med på realisering av 
HINNs overordnede strategi og 
tilhørende forskningsstrategiske 
mål. 



 
5. møte 
(oktober/november) 

- behandle de årlige rapportene 
fra fakultetenes ph.d.-utvalg og 
fremme tiltak som sikrer ph.d.-
programmenes kvalitet 
 

- Behandle årlige 
kvalitetsrapporter fra ph.d.-
programmene  

- Status for ph.d.-programmene, 
jamfør krav til akkreditering. 

- Evaluere avholdt ph.d.-dag 
 

6. møte 
(desember) 
 

- utarbeide forslag til høgskolens 
FoU-strategi og underliggende 
handlingsplaner 

- Behandle FoU-strategi, 
underliggende planer 

- Evaluere FoU-utvalgets arbeid 
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