Arbeidsprogram 2019

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 målet 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 2019 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 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.

I 2019 har AYF mål om å konsolidere og få gjennomslag for den
forskningspolitiske plattformen som akademiet utarbeidet i sine
tre første år (2015-2018).
Prioriterte forskningspolitiske områder for 2019:
•

Forskningskvalitet: åpen forskning og forskningsetikk

•

Karriereveier: internasjonalisering, mangfold og likestilling

•
Akademias rolle i samfunnet: forskningsinstitusjonenes
styringsmodeller og forskeres deltakelse i samfunnsdebatten
I tillegg til høringssvar, kronikker og debatter vil AYF delta i
formelle og uformelle møter med institusjoner og parter i sektoren
rundt forskningspolitiske spørsmål.

Forskningsformidling
AYFs mål innen forskningsformidling for perioden 2017-2021 er å:
•

Bidra til formidling av forskningsprosessen og -resultater

•

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

I 2019 har AYF mål om å løfte forskningsformidlingen til
Akademiet og dets medlemmer gjennom målrettede aktiviteter
mot barn og unge, yngre forskere og allmennheten.

HANDLINGSPLAN - FORSKNINGSPOLITIKK
Sak

Mål

Hvordan

Forskningskvalitet

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

• Videreutvikle AYFs politikk
på forskningskvalitet
• Løfte fram debatt om forskningsetikk,
særlig knyttet til forfatterskap,
publisering og finansiering
• Delta i debatt om åpen forskning
• Delta i oppfølging av den reviderte
Langtidsplanen for forskning og
høyere utdanning

Akademias rolle
i samfunnet

Utvikle AYFpolitikk på
formidling
og forskeres
deltakelse i
samfunnsdebatten

• Delta i offentlig debatt rundt
UH-sektorens styring
• Jobbe mot forskningsinstitusjonene
for å øke fokus på og kompetanse for
formidling og høyere utdanning

Karriereveier for
yngre forskere

Fortsette å sette
behov for tydelige
karriereveier for
yngre forskere på
dagsorden

• Løfte debatt om likestilling i akademia
• Fremme politisk diskusjon om
mangfold og internasjonalisering
i akademia
• Følge opp politikk rundt forskeres
karriereveier, inkludert utfordringene
rundt tverrfaglighet

Survey

Sikre kunnskapsgrunnlaget for
AYFs forskningspolitiske arbeid

• Analysere, formidle og diskutere
resultatene av forskningspolitisk
undersøkelse blant yngre forskere
i Norge

HANDLINGSPLAN - FORSKNINGSFORMIDLING
Målgruppe

Mål

Hvordan

Barn og unge

Øke forståelse og
engasjement for
forskning

• Formidle til barn og unge om
forskningsprosessen og forskeryrket,
for eksempel gjennom etablerte medier
(aviser, radio osv)  
• Samarbeid med eksterne
formidlingstiltak, f.eks.
Arendalsuka Ung, Nysgjerrigper og
Hvorfor det?

Studenter og yngre
forskere

Skape engasjement
for forskningsformidling og
forskningspolitikk

• Være aktiv part under
Forskningsdagene i de største byene
• Samarbeid med Senter for
grunnforsknings (CAS) om
Young CAS Fellow
• Regionale arrangementer om
forskeryrket (inkludert på engelsk)

Generell
befolkning

Bidra til økt
kritisk tenking
og forskningsforståelse

• Aktiv forskningsformidling i nasjonale
og regionale medier
• Drive forskningsformidlingsblogg
på forskning.no
• Opprette nye samarbeid med
nasjonale medier
• Videreføre engasjement og synlighet
for forskningspolitikk og formidling
i sosiale medier
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