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Høringsuttalelse fra Stipendiatforeningen vedr. tiltak som kan bedre 

internasjonaliseringen av forskningen ved HVO  

 

Stipendiatene er en gruppe som i stor grad kan bidra til å styrke internasjonaliseringen av 

forskningen ved HVO, enten gjennom deltakelse på internasjonale konferanser eller ved 

utenlandsopphold, som igjen kan føre til fremtidige internasjonale publiseringssamarbeid.  

Stipendiatforeningen ser det som meget positivt at det allerede eksisterer særskilte 

økonomiske støtteordninger for så vel deltakelse på internasjonale konferanser som 

utenlandsopphold, og har fått gode tilbakemeldinger om rask behandling og tildeling av 

summen det ble søkt om fra stipendiater som har søkt på disse ordningene. For å bidra til at 

flere stipendiater reiser ut, ser Stipendiatforeningen imidlertid at det er et behov for å gjøre 

disse ordningene bedre kjent blant stipendiatene og at det med fordel kan utarbeides en 

tydelig instruks for hva søknader til disse ordningene bør inneholde. Stipendiatforeningen 

foreslår derfor følgende tiltak:  

- De to økonomiske støtteordningene for utenlandsopphold tydeliggjøres på HVOs 

nettsider, både under fanen «Doktorgrad i Volda» og «Stipendiatforeningen».  

- En tydelig søknadsinstruks utarbeides og legges ut under de samme to fanene.  

- FoU-koordinator orienterer stipendiatene om disse økonomiske støtteordninger på 

jevnlige kontaktmøter, f.eks. én gang i året. 

- Andre økonomiske støtteordninger ved utenlandsopphold i spesifikke land, som f.eks. 

Fulbright-stipendet og Norge-Amerika-foreningens stipender, gjøres kjent for 

stipendiatene.   

 

Ved å reise ut kan stipendiatene knytte verdifull kontakt med utenlandske forskere, noe som 

kan ha stor betydning for stipendiatenes Ph.D.-prosjekt og videre forskning. I tillegg kan det å 

knytte slike kontakter på bidra til å etablere internasjonale forskningsnettverk mellom 

stipendiatens fagmiljø ved HVO og fagmiljøet ved den aktuelle utenlandske institusjonen som 

kan løfte internasjonaliseringen ved HVO og muligens på sikt kan bli formelle 

forskningsavtaler eller –nettverk mellom HVO og institusjoner i utlandet. Dette vil være i tråd 



med målsetningen om at HVO skal utvikle seg som en internasjonal aktør med 

forskningsbaserte utdanningstilbud og styrke forskningsvirksomheten gjennom blant annet 

samarbeid med andre UH-institusjoner i utlandet, jfr. Strategiplan for HVO 2017 – 2020. I 

forlengelse av dette ser Stipendiatforeningen at stipendiatene kan være en viktig ressurs når 

det gjelder å bedre internasjonaliseringen av forskningen ved HVO, og slik bidra til å svare på 

kritikken som ble fremmet i Humaniorameldingen og HUMEVAL. Stipendiatforeningen vil 

derfor peke på et mulig tiltak som bør diskuteres. Stipendiatforeningen ser at det ved andre 

institusjoner, som for eksempel Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, blir lagt opp 

til at arbeidsplikten faller bort ved lengre utenlandsopphold:  

Mange stipendiater har behov for forskningsopphold utenfor institusjonen. Fakultetet ser det som svært 

uheldig dersom stipendiaten må ta igjen pliktarbeidet for den aktuelle perioden. Det bør derfor gis fritak 

for pliktarbeid ved forskningsopphold dersom oppholdets varighet er mer enn 3 

mnd.(http://www.uib.no/psyfa/44668/arbeidsplikt)  

 

På bakgrunn at dette mener Stipendiatforeningen at det ved HVO bør diskuteres hvorvidt en 

tilsvarende eller lignende ordning vil være hensiktsmessig å innføre også her. En slik 

diskusjon bør inkludere stipendiatene som gruppe, og vurdere både fordeler og ulemper med 

et eventuelt fritak for arbeidsplikt ved langvarig utenlandsopphold (over tre måneder). 

Stipendiatforeningen vil ta dette temaet opp til diskusjon i stipendiatgruppen på neste 

stipendiatlunsj (som avholdes før semesterslutt), og stiller seg gjerne til rådighet for å også 

diskutere det med FoU-administrasjonen og ledelsen i etterkant av denne stipendiatlunsjen.   
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