Arbeidsprogram 2018

Innledning
Akademiet for yngre forskere (AYF) sitt arbeidsprogram for 2018
er laget med hensikt om å realisere AYFs formålsparagraf og
strategi for 2017-2021.
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.
AYFs strategi for perioden 2017-2021 er å være en tydelig 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.

Arbeidsprogrammet for 2018 er todelt. Første del presenterer
akademiets mål for årets arbeidsfelter innen forskningspolitikk
og forskningsformidling. Andre del er en tiltaksplan hvor de
konkrete tiltakene for hvert arbeidsfelt listes.

Forskningspolitikk
AYFs strategiske mål innen forskningspolitikk for perioden
2017-2021, er å:
•

Øke forskningspolitisk engasjement blant yngre forskere

•

Sette forskningspolitisk dagsorden for sentrale politiske
aktører og institusjoner

•

Fremme forskning som en kritisk røst i samfunnsdebatten.

Det overordnede målet for det forskningspolitiske arbeidet
for 2018 er å videreutvikle og få gjennomslag for den
forskningspolitiske plattformen som akademiet utarbeidet
i sine to første år (2015-2017). Arbeidet for å sikre bedre
karriereveier for yngre forskere vil fortsette, med blant annet
innspill til gjennomgangen av stillingsstrukturen i høyere
utdanningssektoren og kartlegging og diskusjon rundt personalog karrierepolitikk ved de enkelte forskningsinstitusjonene. I 2018,
vil Akademiet også utvikle ny politikk på mangfold, likestilling
og internasjonalisering i norsk forskning. Arbeidet med spørsmål
knyttet til forskningskvalitet, «open science» og fri og uavhengig
forskning vil fortsette, og Akademiet vil i tillegg til disse punktene
sette humanistiske og kunstneriske fag i fokus i oppfølgingen av
den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
og i NFRs tre satsningsområder: migrasjon, miljø og teknologi.
Innovasjon og omstilling vil også være viktige temaer i det
forskningspolitiske arbeidet, særlig knyttet til store satsinger
innen livsvitenskap. AYF vil i tillegg til å delta i den offentlige
debatten, aktivt arbeide med surveys for å dokumentere særlig
viktige problemstillinger i sektorer, utarbeide kunnskapsnotater
som utgangspunkt for offentlig diskusjon og arrangere egne
debatter med bred representasjon fra forskningspolitisk sektor og
akademia.

Forskningsformidling
Akademiets strategiske mål innen forskningsformidling for
perioden 2017-2021, er å:
•

Bidra til formidling av forskningsprosessen og -resultater,
spesielt rettet mot yngre

•

Stimulere til økt formidling og tverrvitenskapelig
nettverksbygging blant yngre forskere

•

Tilby en fast portefølje av formidlingsaktiviteter

•

Synliggjøre forskerrollen og inspirere barn og unge
til forskning

Hovedmålet for Akademiets forskningsformidling i 2018 er å
spisse, løfte og synliggjøre forskningsformidlingen til Akademiet
og dets medlemmer gjennom en sterk kommunikasjonsstrategi,
målrettede aktiviteter mot barn og unge, og satsning på noen få,
større formidlingsaktiviteter med vekt på fremragende, tverrfaglig
forskning. Akademiet vil delta aktivt på Forskningsdagene i
de store byen, sette “Bestill en forsker”-konseptet ut i livet og
stille opp som dommere på arrangementer i regi av “Hvorfor
det?”. Akademiet vil også delta aktivt på både formidlings- og
forskningspolitiske arrangementer under Arendalsuka. I tillegg vil
akademiet arrangere en egen fagkonferanse, og utrede muligheten
for å etablere en pris for yngre forskere for fremragende forskning
som fremmer global utvikling i et bærekraftig perspektiv.

HANDLINGSPLAN
FORSKNINGSPOLITIKK
Sak

Tiltak

Hvordan

Karriereveier
for forskere

Fortsette å sette
behov for tydelige
karriereveier og en
mer systematisk
og strukturell
karrierepolitikk
for yngre forskere
på dagsorden

• Følge opp AYFs innspill om karriereveier i den reviderte langtidsplanen
for forskning og høyere utdanning
• Arrangere debatt om gjennomgangen
av stillingsstrukturen i høyere
utdanningssektor
• Stimulere til aktiv debatt og refleksjon
rundt karrierepolitikk gjennom
formelle og uformelle møter med
institusjoner og parter i UH-sektoren

Mangfold,
likestilling og
internasjonalisering
i akademia

Utvikle egen
politikk på
mangfold,
likestilling og
internasjonalisering

• Utvikle notat om AYFs politikk
på mangfold, likestilling og
internasjonalisering
• Delta i debatt med sektorledere
om internasjonalisering i akademia
18. januar
• Gjennomgå forskningsinstitusjonenes
handlingsplaner og strategier
på området
• Arrangere debatt om mangfold,
like-stilling og internasjonalisering
i akademia med deltakelse fra
ledende aktører

FORSKNINGSPOLITIKK forts.
Sak

Tiltak

Hvordan

Forskningskvalitet

Sikre premisser for
gode forskningsmiljøer, god
forskningskvalitet,
og fri og uavhengig
forskning

• Utvikle notat om AYFs politikk
på forskningskvalitet
• Følge opp AYFs innspill
om forskningskvalitet i den
reviderte Langtidsplan
• Arrangere debatt om
forskningskvalitet

Humaniora og
kunstnerisk
forskning

Få en økt tverrpolitisk forståelse
for betydningen
av humanistisk
og kunstnerisk
forskning for
samfunnsutvikling

• Utvikle notat om AYFs politikk på
humaniora og kunstnerisk forskning
• Arrangere paneldebatt om
humanistisk forskning
• Delta på UiAs humaniorakonferanse
• Arrangere debatt om kunst
og humaniora

Livsvitenskap,
innovasjon og
omstilling

Konkretisere
egen politikk
på livsvitenskap,
innovasjon og
omstilling

• Utvikle notat om AYFs politikk på
livsvitenskap, omstilling og innovasjon
• Kartlegge og belyse komplekse
støtteordninger innen livsvitenskap,
herunder manglende støtte til
tverrfaglig forskning og PhD
programmer

Survey

Sikre kunnskapsgrunnlaget for
AYFs forskningspolitiske arbeid

• Designe, gjennomføre og
analysere en grundig undersøkelse
blant yngre forskere i Norge og
relevante institusjoner for å sikre
kunnskapsgrunnlag for videre
forskningspolitisk debatt

FORSKNINGSFORMIDLING
Sak

Tiltak

Hvordan

Forskningsdagene

Bidra til
formidling av
forskning og øke
interessen for
forskning blant
barn og unge

• Arrangere Forskernatt og stand
på forskningstorget i de største
byene i Norge

Bestill en forsker/
Hvorfor det?

Bidra til mer
formidling blant
yngre forskere og å
øke barn og unges
kunnskaper om
forskning og deres
evne til kritisk
tenkning

• Ferdigstille nettløsning for
“Bestill en forsker” og markedsføre
konseptet i medier rettet mot skoler
og lærere
• Gjennomføre minst 10 skolebesøk i
kontekst av AYF
• Stille som dommere i Hvorfor det?
• Skrive oppslag rettet mot barn i
riksdekkende media

Arendalsuka

Synliggjøre
AYF som
forskningspolitisk
organisasjon
og formidler av
banebrytende
forskning

• Arrangere minst ett arrangement
der forskningspolitikk diskuteres med
ledende aktører
• Delta i forskningspolitiske debatter
arrangert av andre
• Arrangere minst ett arrangement der
egen forskning formidles

FORSKNINGSFORMIDLING forts.
Sak

Tiltak

Hvordan

Fagkonferanse

Utvikle og
arrangere
en attraktiv
tverr-faglig
fagkonferanse,
rettet mot yngre
forskere og
sektoren forøvrig

• Initiere kontakt med andre Young
Academies for å høste erfaringer
• Arrangere tverrfaglig fagkonferanse i
løpet av årets siste kvartal

Pris for yngre
forskere

Synliggjøre
forskning som
fremmer global
utvikling i et
bærekraftig
perspektiv

• Utrede og initiere muligheten for
å dele ut en internasjonal pris for
yngre forskere i lys av AYF visjon for
bærekraftig global utvikling
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