Arbeidsprogram 2020

1

Innledning
Akademiet for yngre forskere (AYF) sitt arbeidsprogram for 2020
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.
I arbeidsprogrammet for 2020 ønsker AYF å løfte fire
satsingsområder:
1. Organisasjonsutvikling
2. Formidling på tvers av fag
3. Forskerrollen i endring
4. Etikk og kvalitet i forskning
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1. Organisasjonsutvikling
Akademiet for yngre forskere er i en overgangsfase i 2020. Vi har
blitt en selvstendig organisasjon, og den første generasjonen med
medlemmer har gått ut av akademiet. Det overordnede målet for
AYF blir derfor å videreutvikle organisasjonen.
I 2020 har AYF som mål å:
•

Rekruttere nye medlemmer og arbeide for et mangfoldig AYF.

•

Videreutvikle AYF som en selvstendig og profesjonell
organisasjon.

•

Revidere AYFs vedtekter for å reflektere ny organisasjonsstruktur.

•

Etablere et alumninettverk for utgåtte AYF-medlemmer.
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2. Formidling på tvers av fag
Akademiet for yngre forskere ønsker å satse særlig på
forskningsformidling i 2020. Akademiets store ressurs er
formidlingsgleden og kompetansen til medlemmene, noe vi
ønsker å bruke for å synliggjøre verdien formidling på tvers av
fag, i ulike medier og på ulike arenaer.
Tverrfaglig forskningsformidling synliggjør verdien av å belyse
samfunnsutfordringer fra flere perspektiver, og er et viktig ledd
i AYFs arbeid med å skape gode og utviklende arenaer der unge
forskere kan møtes og inspirere hverandre.
I 2020 har AYF som mål å:
•

Styrke organisasjonen som en tverrfaglig formidlingsaktør.

•

Utvikle nye formidlingskonsepter.
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3. Forskerrollen i endring
Forskerrollen er i endring, og unge forskere opplever både høyt
press og store muligheter. AYF har etablert seg som en viktig
stemme for å løfte fram perspektivene til de unge forskerne i de
relevante debattene. For 2020 blir det særlig viktig for akademiet
å arbeide videre for å sikre gode og forutsigbare karriereveier for
unge forskere.
Akademiet ønsker å legge til rette for åpne, engasjerende og
utfordrende debatter om temaer som angår unge forskere og
forskerrollen, slik som krav til internasjonalisering, undervisning,
ekstern finansiering og midlertidighet. Vi ønsker også å by på våre
egne erfaringer og perspektiver, og vil aktivt bruke den tverrfaglige
og nasjonale sammensetningen i medlemmene til å løfte frem
viktige kontraster, gode eksempler og felles utfordringer.
I 2020 har AYF som mål å:
•

Påvirke sektorens arbeid med karriereveier i akademia.

•

Sette søkelys på de endrede forventingene og kravene til
unge forskere.

•

Følge opp og delta i aktuelle politiske saker.
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4. Etikk og kvalitet i forskning
Akademiet ønsker å være en pådriver for åpenhet og kritisk
refleksjon rundt kvalitet og etikk i forskning, både gjennom
foredrag, paneldebatter og i nasjonale medier.
I 2020 har AYF som mål å:
•

Løfte forskningens rolle i samfunnet og i samfunnsdebatt

•

Bidra til gode diskusjoner om etikk og kvalitet i forskningen.
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