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Bakgrund
Ett mindre antal utlysningar av externa forskningsmedel där
forskare från området för humaniora och samhällsvetenskap kan
söka har en gemensam nominering för området eller för hela
Uppsala universitet. De flesta av dem rör sig om excellensbidrag
där forskare inte söker direkt utan lärosätena inbjuds att
nominera ett från finansiären fastställt högsta antal – ett typiskt
antal för Uppsala universitets del ligger mellan 4 och 10. Det
handlar om utlysningar med mycket hård konkurrens och med
mycket höga krav på den sökande, där således den
genomgående kvaliteten på ansökan är av största vikt. Det är
ofta relativt sett tidskrävande ansökningar där den administrativa
processen måste fungera mycket väl för att underlätta för den
sökande. Eftersom det rör sig om en intern prioriteringsprocess
är det också av största vikt att det finns en väl fungerande och
legitim beredningsprocess, inom UU som helhet såväl som inom
vetenskapsområdet. I denna PM föreslås en modell för en
prioriteringsprocess inom Vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap som är tänkt att prövas under en period
fram till 2021-06-30.
De utlysningar som förslaget är avsett att gälla har lagts i bilaga
1 så att urvalet av dem kan ändras utan att ett nytt beslut behöver
fattas av områdesnämnden.
I korthet innebär förslaget att en beredningsgrupp som bereder
ansökningarna utses av vicerektor, och att den för varje aktuell
utlysning tar fram rankade förslag till områdesnämnden för
beslut om prioritering.

Process
1) Forskningssekreterare är ansvarig handläggare.
2) Fakulteterna inkommer med maximalt två förslag till
ledamöter i beredningsgruppen. Föreslås två personer
ska det vara en man och en kvinna.
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3) Ledamöterna ska utses bland forskare med god
erfarenhet av beredningsarbete och högt förtroende inom
breda grupper inom vetenskapsområdet. De föreslagna
ledamöterna får inte vara sittande dekan eller prodekan.
4) Vicerektor fastställer efter samråd med dekanerna
beredningsgruppens sammansättning samt vem som är
dess ordförande.
5) Beredningsgruppen består av minst tre och högst fem
ledamöter, varav det ska finnas både män och kvinnor.
6) Beredningsgruppens ledamöter får inte enbart komma
från en fakultet.
7) Gruppens arbete ska präglas av en bred vetenskapssyn
och ta hänsyn till att området för humaniora och
samhällsvetenskap rymmer olika forskningstraditioner –
vilket bland annat tar sig uttryck i skilda
publiceringstraditioner.
8) Om en ledamot av någon anledning inte kan fullfölja sitt
mandat under perioden kan en personlig ersättare utses
av vicerektor efter samråd med dekanerna.
9) Beredningsgruppen utses i en första omgång för perioden
2018-11-01–2021-06-30. Beslut om huruvida
verksamheten ska förlängas, i samma eller modifierad
form, eller upphöra efter 2021-06-30, ska fattas av
områdesnämnden senast april 2021, efter utvärdering av
verksamheten.
10) En inledande period av verksamheten ska vara
utvärderad senast 2021-02-28. Vicerektor ansvarar för
utvärderingen.
Formerna för beredningsgruppens arbete:
Gruppen sammanträder efter behov och i den ordning som den
själv bestämmer. Ansvarig handläggare ska ständigt adjungeras
till gruppens sammanträden och är föredragande i gruppen.
Ansvarig handläggare inhämtar till beredningsgruppen förslag
på nomineringar enligt bifogad tidsplan.
Beredningsgruppen kan vid behov anlita experter i
beredningsarbetet.
Beredningsgruppen ska förelägga områdesnämnden ett rankat
förslag för områdets nomineringar enligt tidsplan. Dess
ordförande är huvudföredragande i områdesnämnden, och ska
där bistås av handläggaren.
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Områdesnämnden fastställer det slutliga förslaget till
nomineringar. *
Tidsplan för de olika utlysningarna finns i bilaga 2.

* Den eventuella fortsatta nomineringsprocessen inom Uppsala
universitet skiljer sig åt mellan de olika utlysningarna. Hur
processen ser ut i varje enskilt fall framgår av bilaga 1.
Förslag till beslut
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
föreslås besluta enligt ovanstående.

Beslut
Enligt förslag.

…………………………
Torsten Svensson
Vicerektor
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………………………
Anders Westlin
Forskningssekreterare
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Bilaga 1
Utlysningar som omfattas av beredningsprocessen
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:
Wallenberg Academy Fellows
Wallenberg Academy Fellows förlängning
Wallenberg Scholars
(Förslagen till nomineringar genomgår fortsatt beredning inom
Uppsala universitets gemensamma beredningsprocess.)
Riksbankens jubileumsfond, i samarbete med SCAS:
Pro Futura
(Områdesnämndens beslut om nomineringar kommer att vara
det slutgiltiga.)
Riksbankens jubileumsfond:
Humboldtstipendierna
(Förslaget till nomineringar genomgår fortsatt beredning inom
Uppsala universitets gemensamma beredningsprocess.)
Matarikinätverket:
Matariki Fellows
(Förslagen till nomineringar genomgår fortsatt beredning inom
Uppsala universitets gemensamma beredningsprocess.)
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