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14:30-16:30, 2021-05-25
Zoom
Dieter Müller (ordförande punkt 1-5 och 7-8), Gregory Neely, Per Axelsson, Ove Axner,
Anna Arnqvist, Erik Steinvall, Luise Mirow, Kristoffer Lindell (adjungerad),
Anders Sturk Steinwall (handläggare), Johanna Blomström (handläggare/anteckningar),
Christina Ottander (ersättare för Eva Lindgren)
Katrine Riklund (ordinarie ordförande), Eva Lindgren,

Boel Elmroth, Gunilla Stendahl, Magdalena Munther, Per Ragnarsson (ställföreträdande
ordförande, punkt 6 och 9), Daniel Andersson

Ärende

Anmärkning

1. Föregående

minnesanteckningar
Dieter Müller
5 min

Katrine har förhinder och kan inte närvara. Dieter Müller och
Per Ragnarsson (vice universitetsdirektör) är därför ordförande
första respektive andra delen av mötet.
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

2. Rapport från RAI

Punkten bordläggs.

3. Stående punkt:

Punkten bordläggs, eftersom det inte är något nytt att
rapportera om. De stående punkterna om kvalitet i
forskarutbildningen och kvalitetssystem för forskning har
strukits sedan tidigare av samma anledning.

4. Enkät om covid-effekter

IAU (International Association of Universities) har skickat ut en
enkät om covid-effekter. Effekter på forskningen diskuterades.

Katrine Riklund

Forskningsinfrastruktur
Katrine Riklund, Kristoffer
Lindell
Anders Steinwall

Diskussion: Vissa forskningsfrågor har prioriterats under
pandemin och vissa har haltat. Det har även tillkommit
forskningsområden och strategiska satsningar kopplade till
pandemin. Eventuellt kan enheten för forskningsstöd och
samverkan samt Umeå universitetsbibliotek ta fram statistik
kring publikationer mm som efterfrågas i enkäten, men vad
som påverkas av pandemin är svårt att veta. Mönster för
forskningssamarbeten och samverkan med det omgivande
samhället har förändrats av pandemin, men i flera riktningar.
Frånvaro av fysisk kontakt har naturligt minskat, medan de
digitala möjligheterna öppnat för nya former av samarbete och
samverkan. Enkäten är inte så väl utformad och vi bör inte
lägga någon större arbetsinsats på den.
Anders delar några av frågorna i Teams men fyller i övrigt i
enkäten utifrån diskussionen.
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5. Auditrapport för

Den del av auditrapporten som är närmast kopplat till FOSTRA
handlar om internationalisering samt arbets- och
forskningsmiljö för doktorander. Auditgruppen beskrev flera
delar som fungerar bra. Deras rekommendation var att utveckla
definitionen av internationalisering och stötta detta från
fakultetshåll. Detta har Samfak nu genomfört. Vidare var rådet
att utveckla formalia för doktorsexamen. Detta kommer
fakulteten att titta närmare på. I rapporten förespråkas även
harmonisering mellan olika forskarutbildningsämnen inom
fakulteten. Flera institutioner ifrågasätter hur det kopplar till
kvalitet. De anser att det är viktigare att harmonisera inom
samma ämnesområde över landet.

6. Forskningswebben

Vid tidigare FOSTRA-möten har behov av att utveckla
umu.se/forskning framförts och diskuterats. Nu har en ny
grundstruktur arbetats fram. Detta har gjorts genom dialog och
analys av behov och besöksstatistik. Vid analysen var det drygt
15 000 besök på umu.se/forskning under ett år. Av dessa gick
de flesta vidare till utbildning på forskarnivå eller
forskningsprojekt. Alternativet ”fördjupa dig” användes bara av
en liten andel (knappt 200 personer). En tredjedel avslutar sitt
besök utan att gå vidare alls, vilket kan vara värt att fundera på.
Den nya startsidan ska vara så enkel och effektiv som möjligt
att navigera på. Bl.a. har antalet menyer på startsidan minskats.

samhällsvetenskapliga
fakulteten
Greg Neely

Boel Elmroth, Gunilla
Stendahl, Magdalena Munther

Diskussion: Sökfunktionen diskuterades i förhållande till
projektkatalogen som finns sedan tidigare. I dagsläget kommer
det nyaste upp överst vid sökning. Webben ska inte vara en
projektkatalog, men det återstår mer arbete kring vilka
användarna är och vilka behov de har. Dieter påpekade att alla
har ansvar för att det finns levande och aktuellt innehåll på
webben. Det kan vara lättare att motivera till detta med en
fungerande struktur. I slutet av året kommer det att bli enklare
att söka på person. Det är även viktigt med en bra struktur
utifrån fakultet. Den nya webben kommer att lanseras skarpt
inom kort efter användningstester.

7. Uppdrag angående

utlysningar maa
forskningspropositionen
(uppdatering)
Kristoffer Lindell

Enheten för forskningsstöd och samverkan jobbar med ett
uppdrag angående kommande utlysningar utifrån satsningarna
i forskningspropositionen. Olika handläggare på enheten har
ansvar för olika finansiärer. FOSTRA uppmanas kontakta
Kristoffer om någon finansiär saknas. Målet är att berörda
forskare ska kontaktas i tid så att idéer kan bollas genom hela
ansökningsprocessen. FOSTRA uppmanades även sprida
information om denna möjlighet till stöd, samt att komma med
idéer om hur forskare kan stöttas i att hitta finansiärer od.
Enheten har en ny medarbetare som heter Marie Holmgren och
ska jobba med forskningsinfrastruktur och analyser kring
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utlysningar. En plan är att bygga en databas med bidragsbeslut
för att ge en helhetsbild.

8. Planering Internat 23 juni
Anders Sturk Steinwall

Förslag på inriktning på internatet är t.ex. nuläge och ambition,
resursfördelningsfrågor, att skapa goda förutsättningar eller
specifika områden såsom god forskningssed, forskningsdata,
etc. Upplägget kan göras på olika sätt, antingen har man
presentationer på förmiddagen och diskussioner på
eftermiddagen, eller då tar man presentation och diskussion i
anslutning till varandra kring varje tema. Tanken är att vissa
frågor kan tas på ett ordinarie FOSTRA-möte den 22 juni och
att den 23 juni viks för lite friare strategidiskussioner.
Diskussion: Antalet punkter behöver begränsas för att hinna
diskussion. Diskussion kring forskningsdatahantering framhölls
som viktig. Även förslaget om profilområden framhölls som
relevant att diskutera, samt mer övergripande hur vi kan höja
ambitionsnivån, göra oss mer attraktiva m.m.

9. Insatser i syfte att stärka

forskning och utbildning
Per Ragnarsson, Daniel
Andersson

Universitetsstyrelsen fattade i april beslut om extra satsningar
inom åtta områden för att stärka forskning och utbildning. I maj
fattade sedan rektor ett delbeslut på 176 mnkr för satsning på
en arktisk forskarskola, utbildning, kompetensförsörjning,
digitalisering, mm. Satsningen kommer totalt att omfatta 315
mnkr av myndighetskapital. Respektive fakultet fattar därefter
beslut om inriktning utifrån detta. I början av september avser
rektor fastställa ett andra delbeslut på 139 mnkr inom
områdena pedagogisk utveckling, infrastruktur,
synlighet/varumärke, digitalisering, mm. FOSTRA och de andra
strategiska råden ska inkomma med inspel inför
universitetsledningens prioritering i delbeslut 2. Det som
efterfrågas är max fem prioriterade områden per insatsområde
att satsa på utifrån rådets ansvarsområde, samt hur mycket
medel som totalt ska allokeras till resp område under hela
perioden 2021-2025.
Diskussion: Inför FOSTRAS inspel föreslogs FOSTRA:s ledamöter
inkomma med snabb input, vilket ifrågasattes eftersom det
behövs tid till förankring. FOSTRA:s gemensamma inspel får
vänta till mötet i juni, men behöver förberedas så att det är klart
direkt efter mötet. Inspelet ska med fördel vara på en
övergripande nivå. En sida räcker med en kort motivering till
varje föreslaget område. Ett utskick till FOSTRAS ledamöter
kommer att göra med svarstid på ca två veckor för att ge tid för
förankring.
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Information
(universitetsledningen samt
fakulteter/lärarhögskolan)
Alla

Bordläggs
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