Handlingsplan for økt kvalitet i forskningen
NTNU Vitenskapsmuseet 2013-2016
1. Ambisjon
Vi skal oppfylle NTNUs mål om å ha en forskningskvalitet på høyt internasjonalt nivå innen
2020!

2. Mål innen utgangen av 2016
Publiseringer
•
•

Alle forskere skal publisere i internasjonale fagfellevurderte kanaler hvert år
Museet skal samlet ha en dobling av antall publiseringer på nivå 2 i forhold til
2012

Egeninitiert finansering fra Norges forskningsråd
•
•
•

Antall søknader med museet som prosjektansvarlig dobles i forhold til 2012
Tilslag på våre søknader skal minst ligge på 20 %
Søknadene skal ha en kvalitet som hver gir gjennomsnittlig 6,5 av 7,0 mulige
poeng

Deltakelse i EU-prosjekter
•

Vi skal i perioden delta i to konsortier som partner

Rekruttering
•

Vi skal oppnå to eksternfinansierte rekrutteringsstillinger pr 3 prosjekter

Mobilitet og nettverksbygging
•
•
•

Vi skal oppnå en økning av innreisende gjesteforskere med opphold over fire
ukers varighet
Alle PhD-stipendiater skal ha en plan for internasjonalisering,
utenlandsopphold skal prioriteres
Vi skal øke antall forskningsterminer med utenlandsopphold
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3. Virkemidler og tiltak
3.1 Publiseringer
Sammenhengende forskningstid
• Revidere arbeidsorganisering/styring av tid
Øke skrivekompetansen
• Skrivekurs
• Forfatterteam
Etablere VMs forskningsfond
• Tildeling etter søknadsprosess
• Bygges opp over tid, avhenger av overskudd fra eksternfinansiert virksomhet
Utarbeide individuelle publiseringsplaner
Revisjon av faglig program for å koble sammen forskning og forvaltningsvirksomheten
3.2 Ekstern forskningsfinansiering
Ta i bruk eksisterende støttefunksjoner og finansieringer til søknadsprosesser
• EU-støtte fra NTNU
Utvikle kompetansen i søknadsskriving
• Bruke suksessforfattere
• Etablere kvalitetssikring gjennom kollegaveiledning
Fasilitere informasjon og oppfordre til deltakelse på Forskningsrådets arenaer
• Oppdatere nettsider om møter, konferanser, cv-er
3.3 Rekruttering
Alle seksjoner skal utarbeide rekrutteringsplaner
Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av undervisning og studieplanarbeid
3.4 Mobilitet og nettverkbygging
Øremerke ressurser til forskningsterminer
Søke Forskningsrådet om mobilitetspenger
Bruke EUs virkemidler f.eks. Marie Curie
Markedsføre egne samlinger og utbedre infrastruktur for gjesteforelesere
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