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Hvordan forvalter HF sine ph.d.-stipendiatstillinger? 
 

Ph.d.-stipendiatstillingene skal bringe frem selvstendig og banebrytende forskning, samt rekruttere 

til forsker- og undervisningsstillinger og til stillinger utenfor akademia. Bevilgningen til 

stipendiatstillinger fra Kunnskapsdepartementet er den eneste øremerkingen fakultetet har fra 

departementet. For fakultetets forskning og faglige utvikling er disse stillingene en svært stor og 

viktig ressurs. For et fagmiljø er stipendiatstillinger svært viktige og spørsmålet om tildeling opptar 

mange ansatte ved fakultetet.  

Stipendiatstillingene tilsvarer i underkant av 150 millioner kroner og er dermed fakultetets største 

forskningsressurs ved siden av de fast ansattes forskningstid. Samtidig utgjør stipendiatstillingene en 

viktig del av fakultetets strategiske virkemiddelapparat. Det er derfor riktig og viktig at spørsmålet 

om disponering av stipendiatstillingene diskuteres jevnlig i instituttenes og fakultetets forskjellige 

organer.  

Dekanatet ønsker både transparens og forutsigbarhet i fordelingsprosessene og bevissthet om 

hvordan stillingene forvaltes. Det vedlagte notatet redegjør for hvordan stipendiatstillingene har 

vært fordelt, hvordan de fordeles i dag og for utfordringer knyttet til stipendiatfordelingen. 

 

Til diskusjon: 
Dekanen ønsker å opprettholde hovedtrekkene i dagens modell, men vil redusere antallet stillinger 

som er bundet til strategiske formål på fakultetsnivå, slik at det sikres et forutsigbart antall stillinger 

til fordeling til instituttene. 

Det er viktig å løpende vurdere om fakultetet forvalter sine stipendiatstillinger på best mulig måte, 

om det er balanse mellom åpenhet, forutsigbarhet, eksellense og strategiske formål, og om 

fakultetet med utgangspunkt i disse vurderingene bør endre sin praksis for fordeling av 

stipendiatstillinger.  
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Fakultetsstyret inviteres derfor til å komme med innspill og diskutere prinsippene og utfordringene 

knyttet til fordeling og forvaltningen av stipendiatstillingene. Spesielt er det interessant å høre 

fakultetsstyrets vurdering av om det bør legges klarere føringer på hvordan stillingene som fordeles 

til instituttene skal lyses ut (eks tydeligere knyttet til instituttets fagportefølje, tettere tilknytning til 

disiplinfag, forskergrupper osv) og spørsmålet om åpne utlysninger. 

 

Vedlegg 
 Saksnotat 
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