Innledning
Arbeidsprogrammet for 2017 er utviklet for å sikre at Akademiet
for yngre forskere sin formålsparagraf realiseres. Akademiet har
som formål å være: en tverrfaglig møteplass for yngre forskere; en
forskningspolitisk plattform for yngre forskere; en aktiv pådriver
for nyskapende forskningsformidling og 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 og etter hvert en flerårig strategi.
Arbeidsprogrammet for 2017 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. En viktig del av
årets arbeidsprogram er å utvikle en flerårig strategi som løper fra
2018. De strategiske valgene som tas må sikre en økonomisk og
organisatorisk levedyktig organisasjon.

Forskningspolitikk
Hovedmålet for det forskningspolitiske arbeidet for 2017 er å
videreutvikle den forskningspolitiske plattformen som akademiet
utarbeidet i 2016. I tillegg til å arbeide videre med anbefalinger
for hvordan sikre bedre karriereveier for yngre forskere ønsker
akademiet å sette fokus på forskningspremisser og –kvalitet. 2017
er et valgår, og akademiet vil derfor utfordre politikere til å ta
forskningspolitikk i årets valgkamp.
Forskningsformidling
Hovedmålet for akademiets forskningsformidling i 2017
er å bidra til økt formidling av forskningsprosessen og
forskningsresultater. Akademiet skal videreutvikle og foredle
arrangementer og formidlingskanaler som har vært vellykket
i 2016. Det vil bli økt intensitet på akademibloggen hvor
medlemmer formidler sin forskning, vi vil gjenta og spisse
målgruppen for Forskernatt i akademiet ytterligere samt inngå
samarbeid med studentersamfunn i de store byene med sikte
på å ha fellesarrangementer i Bergen, Oslo og Trondheim.
Organisasjoner kan fortsatt bestille en forsker akademiet - enten
det er til skolebesøk, som dommere, foredragsholdere eller
debatter. 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.

HANDLINGSPLAN
FORSKNINGSPOLITIKK
Sak

Tiltak

Hvordan

Karriereveier
for forskere

Få en økt
tverrpolitisk
forståelse for
hvorfor tydelige
karriereveier er
verdt å investere i
for å sikre Norge
som framtidig
forskningsnasjon

• Ferdigstille en grundig rapport basert
på survey gjennomført høsten 2016
• Følge opp surveyen med en kronikk
• Initiere en forskningspolitisk debatt
• Undersøke muligheter for å
gjennomføre en bransjekartlegging

Stortingsvalget
2017

Sette forskning og
forskningspolitikk
på den politiske
dagsorden med
fokus på å få fram
hvilken betydning
forskning har for
samfunnsutvikling

• Utfordre de politiske partiene til
å konkretisere deres forskningspolitikk gjennom kronikker og
kommentarer i presse basert på
en kommunikasjonsplan
• Ev. arrangement sammen med
Forskerforbundet mfl.

Forskningspremisser
og kvalitet

Konkretisere
egen politikk på
Open Science,
mekanismer for
å måle forskningskvalitet og
premisser for gode
forskningsmiljøer

• Deltagelse på Høyres samling med
tilhørende kronikk
• Høringsinnspill til siteringsindikator
og. evt. andre høringer
• Delta på EURODOC Open Science

HANDLINGSPLAN
FORSKNINGSFORMIDLING
Sak

Hvor

Hvordan

Forskningspolitikk

Aktiv
akademibloggen

http://forskning.no
/profil/akademietyngre-forskere

• Medlemmer bidrar med minst
ett innlegg i løpet av året. En
redaksjonskomité har ansvar for
publisering.

Bestill en forsker

http://
akademietfor
yngreforskere.no/
bestill-en-forsker

• Forskere kan bestilles til
debatter, dommeroppdrag og
foredrag. Bestilles via kontakt@
akademietforyngreforskere.no

Forskernatt
29. september

Professorboligen,
Universitetet i
Oslo.

• Invitere elever i videregående skole
i Oslo og Akershus til forskernatt i
Professorboligen.

Samarbeid med
studentersamfunn
om større
formidlingsarrangement

I en av
universitetsbyene

• Ha minst ett større samarbeidsarrangement sammen med
et Studentersamfunn i en av
universitetsbyene.

HANDLINGSPLAN
TVERRGÅENDE
Sak

Tiltak

Hvordan

Sikre akademiets
framtidig
økonomiske drift

Få tydelig, ryddig
og forutsigbare
økonomiske
rammer

• Dialog med Kunnskapsdepartementet
og DNVA

Ta et langsiktig veivalg for framtidig
organisering av
akademiet

Utvikle en
strategisk plan

• Styret utvikler en langtidsplan for
akademiets framtidig drift fra 2018.
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