Innledning
Akademiet for yngre forskere sitt arbeidsprogram for 2016 er
utviklet for å realisere formålsparagrafen.
Akademiet har som formål:
a. å være en tverrfaglig møteplass for yngre forskere;
b. å være en forskningspolitisk plattform for yngre forskere;
c. å være en aktiv pådriver for nyskapende forskningsformidling
d. å være en attraktiv vitenskapelig debattarena.
Akademiet er en ny organisasjon hvis hovedvisjon for perioden
2015-2017 er å bli en tydelige stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.
For å nå visjonen skal akademiet være
•

en pådriver for å øke interessen for forskning,

•

en pådriver for økt satsning på forskning

•

en pådriver for formidling av forskningsresultater,

•

en pådriver for bedre karriereutvikling for yngre forskere

Visjon og formålsparagraf skal realiseres gjennom årlige
arbeidsplaner i tråd med Akademiets langsiktige strategi.
Arbeidsprogrammet for 2016 er todelt. Første del presenterer
akademiets mål for årets viktigste arbeidsfelt: forskningspolitikk
og forskningsformidling. Andre del er en tiltaksplan hvor de
konkrete tiltakene for hvert arbeidsfelt listes.

Forskningspolitikk
Hovedmålet for det forskningspolitiske arbeidet for 2016 er å
utvikle en forskningspolitisk plattform. For å nå regjeringens
mål for norsk forskningspolitikk må vi rektruttere samt sikre
bedre karriereplanlegging for unge forskertalent. I forbindelse
med at Akademiet utarbeider et tydelig strategi-dokument med
anbefalinger for hvordan forskningssektoren kan bygge opp en
ny tradisjon for karriereplanlegging for yngre forskere ønsker
akademiet bred tverrsektoriell debatt. Den forskningspolitiske
plattformen med tiltak skal overleveres Kunnskapsdepartementet
innen utgangen av 2016. Underveis skal Akademiet offentliggjøre sine anbefalinger i fagpresse som Forskerforum og
Forskningspolitikk. Akademiet ønsker også å bidra til at
forskningspolitikk blir en viktigere del av valgkampen i 2017.
Forskningsformidling
Hovedmålet for Akademiets forskningsformidling i 2016 er å
bidra til økt formidling av forskningsprosesser og forskningsresultater. Akademiet skal aktivt bruke etablerte formidlingskanaler som forskning.no og delta i den nasjonale forskningsfestvalen ”Forskningsdagene”. Gjennom deltagelsen skal medlemmers forskning synliggjøres. I løpet av året skal Akademiet
også utvikle mer langsiktige og nye typer formidlingsprosjekter
som ”bestill en forsker”. Prosjektene skal være drevet fram av
Akademiet, men kan gjerne utvikles i samarbeid med andre
institusjoner. Målet med prosjektene er å synliggjøre forskerrollen og inspirere barn og unge til forskning.

FORSKNINGSPOLITIKK
Sak

Tiltak

Hvordan

Utvikle breddekompetanse
i forskerutdanningen

Etablering av et
utviklingsprogram
for postdoktorer

Akademiet:
• inviterer institusjoner til dialog
• om verdien av, og hvordan utvikle
post doc.-program
• inviterer Forskningsrådet, UHR,
SiN, fakulteter og dekaner til dialog –
hvordan gi gode insentiver
- krav om inklusjon av yngre forskere
i større satsninger, som SFF? Krav
om post doc program for å motta
post doc-stilling?
• inviterer KD til dialog
• legger fram strategidokument

Tydeligere
tverrsektorielle
karriereveier

Bevisstgjøring
av sektorene,
kartlegging av
behov for å få
en smidigere
overgang/
overføring av
kompetanse

Akademiet inviterer til dialog
(evt seminar/kampanje) for å:
• bevisstgjøre forvaltning og næringsliv om verdien av å ansatte kandidater
fra akademia
• få forvaltning/næringsliv i tale om
hvilken kompetanse de ønsker/
trenger/savner hos kandidater
fra akademia (inkluderes i
post doc- programmene)
• lodde stemningen for utplassering av
akademikere i forvaltning/næringsliv
- på sikt foreslå en slik ordning
for Forskningsrådet?

FORSKNINGSPOLITIKK
Sak

Tiltak

Hvordan

Forskningspolitikk

Krav om
økt mobilitet

Et liv som nomade
– debatt om
forskermobilitet

Akademiet arrangerer en offentlig
debatt med politikere, Forskningsrådet,
forskningsledere og medlemmer om
mobilitet (innenlands og utenlands)
• Bør definisjonen av mobilitet utvides
og bør Norge fronte dette inn i EU?
• Økt finansiering av familier på
utenlandsopphold så faktiske
utgifter dekkes
• Behov for dual carreer plan
• Debattere mobilitetskrav i forhold
til likestilling
• Twitterkampanje

Sette forskning på
politisk dagsorden

Forskning
i valgkamp

Akademiet inviterer:
• til dialog for påvirkning av
partiprogram
• en politiker på vårsamlingen for å lære
om utforming av partiprogrammer
• til et arrangement om hvordan få
forskningspolitikk inn i valgkampen
i 2017.

FORSKNINGSFORMIDLING
Tiltak

Hvor

Hvordan

Akademibloggen

www.forskning.no/
profil/akademietyngre-forskere

Alle medlemmer har ansvar for å skrive
minst en tekst i løpet av året. Kan
gjøres i forbindelse med publisering
i fagtidsskrifter, feltarbeid, offentlige
temadager etc.

Her er vi
– bruk oss!

Hele landet, fokus
på nærområder
til medlemmers
arbeidsplass

Akademiet utvikler konseptet bestill en
forsker. Som en del av tiltaket:
• lages “Bestill en forsker”-side på nettsiden hvor interesserte kan ta kontakt
• sendes det ut en informasjonsfolder
om akademiet til
populærvitenskaplige tidskrift og
vitenskapsredaksjoner
• kan det sendes ut informasjonsfolder
til skoler, eldresentre og andre
institusjoner

Forskningskafé

Kafeer i byer/på
institusjoner hvor
medlemmer jobber

Akademiet utvikler konseptet
Forskningskafé – gjerne i samarbeid
med Forskningsdagene – til et format
som passer ulike anledninger

FORSKNINGSFORMIDLING
Tiltak

Hvor

Hvordan

Samarbeid med
andre formidlingsaktører

Store norske
leksikon
“Hvorfor det”arrangementer

Akademiet initierer og responderer på
samarbeidsprosjekter. Som en del av
tiltaket skal akademimedlemmer:
• bidra til å skrive artikler eller ha
fagansvar i Store Norsk Leksikon
• stille som dommere på arrangementer
som ”Hvorfor det?”
• vurdere evt. nye forespørsler
forløpende

Deltagelse på
forskningsdagene

DetNorske
VidenskapsAkademi

Som en del av tiltaket skal Akademiet:
• invitere til Forskernatt i Det Norske
Videnskaps-Akademis lokaler i
Drammensveien 78
• vurdere deltagelse på et av
forskningstorgene i byer der vi
har medlemmer

Internasjonalt
samarbeid

Bla. andre
unge akademier

Akademiet skal:
• delta i prosjektet “Be a better being”
som arrangeres i regi av Die Junge
Akademie (Tyskland)
• bidra til Open Access-innspill til
European Commission
• vurdere nye forespørsler fortløpende

SYNLIGGJØRING AV
AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE
Tiltak

Synliggjøring av
Akademiet for
yngre forskere

Hvor

Fagblader,
dags-/ukepresse

Hvordan

Som en del av tiltaket skal Akademiet:
• sette sammen to redaksjonskomiteer
– en for forskningspolitikk og en for
forskningsformidling
• skrive en eller flere saker
i Forskningspolitikk om
karriereplanlegging
• skrive minst to kronikker/artikler
til dags/ukepresse om forskningspolitiske spørsmål
• skrive minst to kronikker/artikler
rettet mot å øke interessen for
forskning
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