
Utlysning av ressurser til fremragende forskningsmiljøer 

VID lyser ut midler til utvikling av nye fremragende forskningsmiljøer ved VID. Midlene lyses ut for 
perioden 2022-2025.  

Utlysningen er utviklet på bakgrunn av erfaringer fra første runde med fremragende forskningsmiljøer 
ved VID (2020-2023), VIDs strategier og VIDs universitetsambisjoner. 

Hva er utlysningens formål? 

Begrepet fremragende viser både til kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og forskerne tilknyttet 
søknaden sin motivasjon og potensiale for å bygge opp et bærekraftig forskningsmiljø som evner å 
posisjonere seg både nasjonalt og internasjonalt både på kort- og langsikt. Det er dermed en 
forventning om at søknaden ikke bare utvikler et forskningsprosjekt, men har klare tanker om hvordan 
prosjektet kan bidra til å bygge opp et forskningsmiljø som bidrar til videreutviklingen av VID som 
utdannings -og forskningsinstitusjon. En slik videreutvikling inkluderer planer for å nå opp på nasjonale 
konkurransearenaer som Norges forskningsråd og EUs Horisont Europa, i tillegg til en strategi for 
karriereutvikling både blant yngre og mer etablerte forskere.  

Hvem kan søke? 

Søknader fremmes av fast tilsatte med hovedstilling ved VID, og kan enten være forankret i én 
forskningsgruppe, eller være utformet som et felles initiativ på tvers av flere forskningsgrupper. 
Prosjektgruppen bak søknaden må bestå av en prosjektleder, en assisterende prosjektleder i tillegg til 
minst to forskere. To stipendiatstillinger vil i tillegg bli tilknyttet det enkelte prosjekt. Det forventes 
også at internasjonale forskere tilknyttes prosjektet.  

Prosjektgruppen skal samlet fremstå som faglig tung i lys av prosjektets tematikk og metodiske 
innretning. Det forventes at forskerne i prosjektet selv kan veilede stipendiatene i prosjektet.  

Hva kan det søkes om? 

- Frikjøp tilsvarende 20% stilling som deles mellom prosjektleder og assisterende prosjektleder.
Prosjektlederteamet velger selv hvordan fordelingen blir, men prosjektleder må ha minst 10%.

- To stipendiatstillinger over tre år
- Driftsmidler tilsvarende 250 000 kroner per år. Driftsmidlene kan benyttes til utgifter relatert

til datainnsamling og databehandling, reiser, konferanser, seminarer og møter,
publiseringsutgifter mm. Midlene kan også brukes til bistillinger i prosjektet (interne
prosjektdeltakere eller internasjonale samarbeidspartnere).

- Seks masterstipend à 10 000 kr (to stipend per år) for masterstudenter som skriver
masteroppgaven innenfor rammen av prosjektet.

I tillegg vil det enkelte prosjekt få en egen administrativ ressursperson fra Seksjon for 
forskningsadministrasjon (SFA). Denne vil bistå i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, samt 
fungere som bindeledd mellom prosjektledelsen og VIDs fellesressurser som HR, økonomi, 
kommunikasjonsavdelingen med flere. 



Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden følger NFRs mal for søknader om forskningsprosjekter. Malen finner dere her. I tillegg til 
punktene som presiseres i selve malen skal søknaden inneholde følgende: 

- En redegjørelse av valg av prosjektleder og assisterende prosjektleder. Prosjektgruppene
oppfordres til å inkludere yngre og/eller mindre etablerte forskere i prosjektlederteamet for
kompetansebygging.

- En presisering av hvor stor andel av stilling den enkelte forsker vil bruke i prosjektet
- En presisering av hvordan prosjektet plasserer seg innenfor VIDs prioriterte temaområder (se

VIDs forskningsstrategi 2019-2023)
- Konkrete refleksjoner rundt hvordan stipendiatene som skal tilknyttes prosjektet vil kunne

arbeide med delprosjekter som også passer innenfor ett av VIDs ph.d.-program (Teologi og
religion eller Diakoni, verdier og profesjonell praksis)

- En presisering av mulige veiledere for stipendiatene fra prosjektgruppen
- En presisering av hvordan masterstudenter skal inkluderes i prosjektet (fra hvilke

studieprogram vil det være relevant å rekruttere disse og hvem fra prosjektgruppen vil kunne
veilede masterstudentene?)

- Planer for utvikling av søknader rettet mot NFR og eventuelt Horisont Europa i løpet av
prosjektperioden. Planene skal være så konkrete som mulig og inkluderes i prosjektskissens
fremdriftsplan (punkt 3.2 i mal for forskningsprosjekter).

- En redegjørelse av prosjektets internasjonale profil (samarbeid med internasjonale forskere,
publiseringskanaler, medforfatterskap, eventuelle utenlandsopphold mm.).

- CV for alle forskere fra prosjektgruppen med hovedstilling ved VID. Se mal her.

Søknadsprosess 

Utlysningen gjøres tilgjengelig på vid.no 10. juni1, med søknadsfrist 15. oktober kl. 16.00. Søknadene 
skal skrives på engelsk og sendes til post@vid.no og med merknad «Sak: 21/01245» i emnefeltet. 

Søknadene vil i sin helhet bli vurdert av tre representanter fra VIDs internasjonale råd. Rektors 
ledermøte vil fatte endelig vedtak basert på innstillingen fra VIDs internasjonale råd. Inntil tre 
prosjekter vil få bevilgning. Endelig resultat vil annonseres av prorektor for forskning i løpet av andre 
halvdel av desember 2021.  

Oppstart for prosjektene som innvilges støtte vil være 1. september 2022. 

Kriterier 

Søknadene vil bli vurdert etter de samme kriteriene som brukes av Norges forskningsråd (excellence, 
impact og implementation). 

• Forskning og innovasjon - Excellence
o Originalitet/Nyskapende forskning og innovasjon
o Soliditet/robusthet

• Virkninger og effekter - Impact
o Potensiale for virkninger og effekter på forskning, samfunn og næringsliv

1 Mindre endringer kan forekomme frem til 18. juni. Fra 18. juni er utlysningen endelig. 

https://www.vid.no/filer/vid-forskningsstrategi/
mailto:post@vid.no
https://www.vid.no/site/assets/files/28331/template-for-project-description.pdf
https://www.vid.no/site/assets/files/28331/cv-template-researchers.docx


o Planer for deling av kunnskap og anvendelse av forskningsresultater 
• Gjennomføring – Implementation 

o Prosjektleder og -team 
o Planer for gjennomføring og organisering av prosjektet 

Følgende karakterskala vil bli benyttet i den samlede vurderingen av det enkelt prosjekt (på engelske 
bare): 

7 Exceptional 
The proposal is of exceptional quality, and of the very highest 
international standard. All relevant aspects of the criteria are 
exceptionally well addressed. Shortcomings are not present, or only very 
minor. 

6 Excellent 
The proposal is of excellent quality, and of a very high international 
standard. All relevant aspects of the criteria are successfully addressed. 
Only minor shortcomings are present. 

5 Very good 
The proposal is very good. The criteria are very well addressed. A small 
number of shortcomings are present. 

4 Good 
A good proposal. The criteria are well addressed. A number of 
shortcomings are present. 

3 Fair 
A proposal of fair quality. The criteria are broadly addressed. Significant 
weaknesses are present. 

2 Weak 
The proposal is weak. The criteria are inadequately addressed, or there 
are serious inherent weaknesses. 

1 Poor 
The proposal is of poor quality. It fails to address the criteria or cannot 
be assessed due to missing or incomplete information 

 

Spørsmål relatert til søknadsprosessen kan rettes til prorektor for forskning Gunhild Odden 
gunhild.odden@vid eller forskningsrådgiver Geraldine Salvador geraldine.salvador@vid.no 

Det vil bli organisert et informasjonsseminar om utlysningen 30. august kl. 10.00-11.30 på Zoom. 
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