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Nfr-evalueringen og plan for evaluering av forskergruppene 
 

Fakultetet mottok rapporten fra evalueringspanelet i desember 2009. I tillegg til kapitler som 

omhandler blant annet økonomi og publisering tar rapporten for seg hvert av instituttene, samt senter 

for europarett og fakultetsnivået i separate deler. Hvert av miljøene beskrives kort og panelet 

presenterer en total evaluering og anbefaling. Fakultetet kommer i all hovedsak godt ut av 

evalueringen både når det gjelder kvaliteten på forskningen, volumet av publikasjoner som blir 

produsert og tilstedeværelse i samfunnet for øvrig. På den andre siden peker panelet på enkelte 

problemstillinger som bør forfølges. Dette gjelder finansieringsordninger, forskningens organisering 

ved fakultetet, systemet med forskergrupper, størrelsen på enkelte enheter og forhold knyttet til 

stipendiatgruppen og ph.d. programmet. Panelet viser også til utfordringer med hensyn til forskning 

på menneskerettigheter og EØS/EU-rett, samt organiseringen av disse fagmiljøene. 

 

Fakultetets videre oppfølging av rapporten ble diskutert på instituttledermøtet 20. januar.  Første 

trinn i prosessen vil være rettet mot Forskningsrådet som har invitert fakultetet til å kommentere 

rapporten. Denne høringsuttalelsen vil danne grunnlag for et dialogmøte 16. mars. Temaer som vil 

være sentrale å ta opp er forholdet mellom grunnbevilgning og prosjektmidler, samt kravene om 

tverrfaglighet m.m. som stilles i utlysninger fra Nfr.  

Fakultetet ønsker videre å invitere medlemmer av evalueringspanelet til et dialogmøte hvor de kan få 

mulighet til å utdype deler av kommentarene og anbefalingene. Hovedtyngden av fakultetets videre 

arbeid med innspillene som gjelder det faglige, forskergruppene og den organisatoriske strukturen 

for øvrig legges til høstsemesteret.  

 

Fakultetet vil i 2010 også gjennomføre en evaluering av forskergruppene som har eksistert i fire år 

eller mer, samt innhente informasjon fra de øvrige forskergruppene med tanke på en mer generell 

evaluering av systemet med forskergrupper. Det sistnevnte vil inngå som en del av oppfølgingen av 

Nfr-rapporten. Forskergruppene vil bli bedt om å sende inn grunnlagsmateriale og en egenevaluering 

i løpet av våren. Det vil også innhentes informasjon fra økonomiseksjonen og 

administrasjonsseksjonen. Evalueringsprosessen videre vil foregå løpende i andre halvdel av 2010. 

 

Fremdriftsplan 

Hva skal gjøres Tidspunkt/frist Ansvarlig 

Innhenting av grunnlagsdata og 1. mars Forskningsadministrasjonen 



UNIVERSITETET I OSLO  

Avdeling 

 
   

 Side 2 

egenevaluering til evalueringen 

av forskergruppene. Bestilling 

til forskergruppene, institutt, 

økonomi- og 

administrasjonsseksjonen. 

Høringssvar til 

Forskningsrådets høringsbrev 

av 4. februar. 

2. mars Dekanat og instituttledere 

Møte med Forskningsrådet. 16. mars Forskningsrådet 

Møte med dekanene fra de 

juridiske fakultet i Tromsø og 

Bergen vedrørende blant annet 

Nfr-evalueringen. 

22. – 23. april Dekanat 

Møte med medlemmer av 

evalueringspanelet. 

I løpet av våren Dekanat og 

forskningsadministrasjonen 

Sende inn grunnlagsmateriale 

og egenevaluering til 

evalueringen av 

forskergruppene. 

1. juni Forskergruppeledere, ledere for 

økonomi- og 

administrasjonsseksjonen 

Innhente informasjon om 

forskningsorganisering ved 

enkelte andre nordiske 

juridiske fakultet. 

1. september Forskningsadministrasjonen 

Evaluering av forskergruppene. 

På bakgrunn av 

grunnlagsmateriale og 

egenevalueringer utarbeides en 

rapport med forslag til videre 

evaluering. 

I løpet av høstsemesteret Dekanat, Forskningsutvalget og 

Forskningsadministrasjonen 

Fakultetskonferanse med Nfr-

evalueringen som tema. 

Tidlig i høstsemesteret Assisterende fakultetsdirektør 
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