UTLYSNING AV MIDLER TIL

VITENSKAPELIG NETTVERKSBYGGING NORGE-RUSSLAND
VED DET NORSKE UNIVERSITETSSENTER I ST PETERSBURG
2017-18
Det norske universitetssenter i St. Petersburg ønsker økt aktivitet ved senteret ved at nye
fagområder etablerer seg eller at fagområder som allerede har aktiviteter ved senteret, utvider
sin virksomhet. Senteret lyser derfor ut midler til igangsetting av faglig nettverksbygging og
nettverkssamarbeid. Vi søker etter en forsker eller et fagmiljø som ønsker finansiering til å
utvikle slik aktivitet.
Det tildeles midler til opptil fire nettverk à inntil kr. 250.000,- for april 2017-desember 2018.

Søknadsfristen er 15. februar 2017.
Signert søknad med relevante vedlegg scannes og sendes på e-post til styresekretær ved
senteret Bjarne Skov – e-post bjarne.skov@hf.uio.no
Søknadene vil bli behandlet av senterstyret den 5. mars 2017 og resultatet vil bli sendt ut
umiddelbart etter dette.
Nettverkets tema og målsetning skal være intensjoner om planlegging og oppbygging av
formelt norsk-russisk forsknings- eller undervisningssamarbeid. Det er en fordel om
nettverkets målsetning er en kombinasjon av forsknings- og undervisningssamarbeid.
Utlysningen er åpen for alle fagfelt der det er interesse både fra norsk og russisk side.
Søker(ne) må være ansatt ved ett av senterets fire eierinstitusjoner: UiB, UiO, UiT eller
NTNU.
Forskningsnettverkssøknader bør være utformet med en intensjon om videreføring i form av
felles forskningsprosjekt/prosjektsøknad. Nettverk innen undervisning og pedagogikk bør
være utformet med intensjon om regelmessige aktiviteter i form av undervisning, pedagogisk
utvikling, nye undervisningsformer eller en kombinasjon av disse.
Midlene dekker ikke kostnader så som selve forskningsaktiviteten (f.eks. publisering) eller
lærerlønninger, men kan brukes til planleggings-/utviklingsmøter og seminarer, reise- og
oppholdsutgifter ved gjensidige besøk mellom Norge og Russland og all annen virksomhet
som leder fram mot nettverkets tematiske målsetning(er).
Nettverket kan bygge på allerede eksisterende samarbeid mellom institusjoner i Norge og
Russland. Initiativet til nettverkssamarbeidet og søknad kan utgå fra én av senterets
eierinstitusjoner, men det er viktig at nettverket er nasjonalt på norsk side ved at man
planlegger å involvere minimum én annen norsk institusjon som deltaker i nettverket.
Forskere fra medisin UiO kan ikke stå som søker, men kan inngå i søknaden som potensiell
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deltaker. Nettverket kan finansiere aktiviteter også for deltakere som ikke kommer fra de fire
eierinstitusjonene i Norge eller som kommer fra en institusjon i et tredje land dersom disse er
viktige for gjennomføring av målsetningen(e). På russisk side kan det være partnere fra én
eller flere institusjoner i nettverket.
Det er en forutsetning at oppstartseminar og deler av andre seminarer og planleggingsarbeid
foregår ved – eller i regi av - Det norske universitetssenter i St Petersburg, men det er ingen
begrensninger med hensyn til hvor partneruniversiteter i Russland befinner seg geografisk.
Selve søknaden skal ikke være omfattende. Det ligger i nettverkets eksplorative natur at ikke
alle elementer i tema og målsetning kan være nøyaktig beskrevet på forhånd. Senteret søker
etter den gode ideen innen forskning eller undervisning som kan ha god effekt på økt norskrussisk forsknings- eller undervisningssamarbeid.
Basert på beskrivelsen ovenfor skal søknaden derfor være på maks 1,5 A4-side og omfatte
følgende elementer:
- Tema og målsetning(er) for nettverket
- Ansvarlig enhet og person i Norge
(Bekreftelse på at enheten er involvert og stiller seg bak søknaden må følge som
vedlegg)
- Mulige partnere i Norge, Russland og eventuelle tredjeland (hvis relevant)
(Det kreves en signert intensjonserklæring fra minimum én russisk partner om at de
ønsker å delta)
- Skisse til hvordan man tenker å arbeide i nettverket
- Dato for et oppstartseminar ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg.
Senterstyret er ansvarlig for prosjektet og ønsker en fremdriftsrapport med plan for
videreføring av nettverket til styremøtet høsten 2017. Denne må være oss i hende senest
mandag 18. september 2017.
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ANNOUNCEMENT OF FINANCING OF

ACADEMIC NETWORK BUILDING NORWAY-RUSSIA
AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY CENTER IN ST PETERSBURG
2017-18
The Norwegian University Centre in St. Petersburg aims to increase activities at the centre by
inviting new fields of science to establish themselves and/or encouraging academic fields that
are already present in the centre to expand their activities. Therefore, the centre announces
funding for establishing and developing network collaboration. We are looking for a
researcher or group of researchers who want financing in order to develop such activities.
Financing will be given to up to four such networks – up to NOK 250,000 each – for the
period April 2017 through December 2018.

Application deadline: 15 February 2017
A signed application with relevant documentation should be scanned and sent on e-mail to
board secretary Bjarne Skov – e-mail bjarne.skov@hf.uio.no
The application will be evaluated by the centre board on 5 March 2017 and the result will be
announced shortly after the board meeting.
The topic and goal of the network should be an intention to plan and build up formal
Norwegian Russian research or teaching collaboration. It is an advantage if the goal is a
combination of research and teaching collaboration.
The call is open for all fields in which there is an interest both from the Norwegian and
Russian side. The applicant(s) must be employed at one of the centre’s four owner institutions:
The Universities of Bergen, Oslo and Tromsø and the NTNU.
Network applications for research should be planned with an intention of continued
collaboration in the form of joint research projects or applications. Networks within teaching
and pedagogy should be made with the intention of regular activities in the form of teaching,
pedagogical development, new forms of teaching or any combination of these.
The financing does not cover costs related to the the research process itself (e.g. publishing)
or salaries for teachers, but may be used for planning and development meetings and seminars,
travel and board for mutual visits between Norway and Russia and all other activities that lead
towards the thematic goal(s) of the network.
The network can build on already existing collaboration between institutions in Norway and
Russia. The initiative for network collaboration can be taken and the application sent by one
of the center’s owner institutions, but it is important that the network be national on the
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Norwegian side in the sense that the plans foresee to involve at least one other Norwegian
institution as participant in the network. Researchers from medicine at the UiO cannot be
applicants, but may be written into the application as a potential partner.
The network can finance activities also for participants who are not employed at the four
owner institutions in Norway or who are from an institution in a third country if these are
important for reaching the network’s goal(s). On the Russian side there may be one or several
partners in the network.
It is a precondition that starting seminars and at least some of seminars and planning meetings
take place at – or are organized by – the Norwegian University Centre in St Petersburg, but
there is no limitation with regard to the geographical location of the Russian partner(s).
The application itself should not be extensive. It is part of the explorative nature of such a
network that not all elements of topics and goals can be described in exact terms in advance.
The centre is looking for the good ideas within research or teaching which may have a
positive effect on increased Norwegian-Russian research or teaching collaboration.
Based on the description above the application should therefore be a maximum of 1,5 A4
pages and mention the following elements:
- Topic and goal(s) for the network
- Responsible unit and person in Norway
(A confirmation that the department is involved and supports the application must be
attached)
- Possible partners in Norway, Russia and if relevant: third countries
(A signed letter of intention of participation from minimum one Russian partner must
be attached to the application)
- An outline of how you plan to go about with the network
- Date for a startup seminar at the Norwegian University Centre in St. Petersburg.
The Centre Board is responsible for the project and wants a progress report with a plan for the
continuation of the network in time for the board meeting in autumn 2017. This report must
be submitted to the secretariat by Monday 18. September 2017.
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