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NMBUs satsing på fremragende forskning, 
utdanning og innovasjon for bærekraft

• NMBU ønsker å styrke forskning, utdanning og innovasjon samtidig.
• «Felles innsats for en bærekraftig fremtid».
• NMBUs Talentutviklingsprogram 1.0 og 2.0 viktig elementer i satsingene

NMBU Forskertalenter for bærekraft

https://www.nmbu.no/forskning/forskere/forskningsfinansiering/intern/node/23653

Presenter
Presentation Notes
Satsingen er en oppfølging av NMBUs strategi (de to pkt) og den andre i sitt slag. Satsingen svarer også på regjeringens ønske om å satse på utvikling av flere verdensledende fagmiljøer og finansieres av rektor.En viktig del av satsingene har vært å fremme talentene. Vi må tørre å satse på dem som utmerker seg.1.0 og 2.0

https://www.nmbu.no/forskning/forskere/forskningsfinansiering/intern/node/23653


NMBUs Talentutviklingsprogram
Hensikt: 

• Å gi yngre vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere, veiledere 
(undervisere) og innovatører.

• Stille sterkere i konkurransen om finansiering fra 

oECR, Marie Curie, Horisont Europa

oForskningsrådet (Forskerprosjekt for fornyelse/ Unge forskertalenter)

oAndre tilsvarende toppforskningprogrammer

• 3-årig program for 16 postdoktorer, forskere og førsteamanuenser og unge professorer –
årene 2016 til 2019

• 2-årig program for 21 postdoktorer, forskere og førsteamanuenser – årene 2021 til 2022
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Presenter
Presentation Notes
Gis utviklings- og karrieremuligheter slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra Horisont Europa, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningprogrammer.



Forskertalenter 2016-2019

http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/

Presenter
Presentation Notes
http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/Unge, men på ulikt stadie i karrierenFra alle de tidligere fakultetene (dvs samfunnsfag, teknologi, naturvitenskap)

http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/


Vellykket satsing 

• Flere søknader og 
innvilgede prosjekter

• Nettverk og nye 
internasjonale 
samarbeidspartnere

• Samarbeid på tvers (internt)
• Forskningspris og 

professoropprykk
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Presenter
Presentation Notes
Til sammen er det sendt 31 søknader (hvorav flere ERC søknader), hvorav 9 har blitt finansiert (1 Horisont 2020, 7 Forskningsrådet, 1 annet). Ved programslutt hadde 10 av 16 deltakere endret stillingskategori: tre av fem førsteamanuenser ble professorer, to av fem i forskerstilling ble første-amanuenser, en forsker ble professor, tre av fire postdoktorer gikk over i forsker-stilling, og en postdoktor sluttet ved NMBU. 

http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/
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• Egen utlysning

• Evalueringskomite (to interne og ett ekstern medlem)

• Evalueringskriterier:

 Motivasjon 

 Prosjektportefølje og publikasjoner

 Planer for utvikling av forskning, veiledning (undervisning) og innovasjon 

• Intervjurunder

• Endelig utvelgelse (kjønnsbalanse, balanse mellom fag, balanse mellom post 
doc, forsker, førsteamanuensis) (ca. 50% tilslag)

Forskertalenter for bærekraft
NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 

NMBU Forskertalenter for bærekraft



NMBUs tilbud til deltakerne:
• Midler til kompetansebygging: 150 000 kr per år (karriereplaner 

utvikles med mentor)

• Mentorordning (velger egen mentor)

• «Talentpartnere»

• Obligatorisk deltakelse på halvårlige samlinger (2-dager)
– Søknadsutvikling
– Forskningsledelse (fra prosjektleder til forskningsleder)
– Nettverksbygging
– Karriereutvikling (hva? og når?)
– Kvalitet i forskning inkl. publiseringsstrategi
– Utvikling av veiledning/ undervisning/ innovasjon
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Presenter
Presentation Notes
 Hele programmet vil ha fokus på bærekraft, noe som vil utvikles sammen med deltakerne Kompetansebygging: Kurs o.l Forskningsledelse, Utdanningsledelse, Prosjektledelse, karriereutvikling OA avgifter Besøke mentor og eller andre samarbeidspartnere for deg selv eller andre medlemmer av din forskningsgruppe Konferanseavgift og utenlandsopphold Invitere gjesteforsker Utstyr (noe) AnnetDeltakerne velger sin egen mentor.Skal være en internasjonal fremragende forsker, helst lokalisert i utlandet. Ikke ved NMBU.Skal være en ressurs for deg, men også fagmiljøet.Skal bidra med sitt nettverk.Kan være utenfor eget fagfelt/ fagområde.
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• Sende minst en søknad til EU/ Forskningsrådet/ 
andre. Vekt på de prestisjetunge tilskuddene 
(ERC Startstipend, Young Research Talent) 

• Utvikle kompetanse innen forskning, veiledning/ 
undervisning og innovasjon

• Møte og diskutere med mentor regelmessig 
(nettverk)

• Møte opp og diskutere med “Talentpartnere” 

• Delta i programmets halvårlige samlinger

• Bør ha et kortere eller lengre utenlandsopphold i 
løpet av programperioden

NMBU Forskertalenter for bærekraft
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Her kan du lese med 
om deltakerne:

https://www.nmbu.no/
aktuelt/node/42454

NMBU Forskertalenter for bærekraft

Oppstart 
februar 2021

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/42454
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/42454


Takk for meg!

solvfoss@nmbu.no

https://www.nmbu.no/forskning/forskere/forskningsfinansiering/intern/node/23653
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/42454 (deltakere for årene 2021-2022)
http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/ (deltakere for årene 2016-2019, to overlappende kull))

mailto:solvfoss@nmbu.no
https://www.nmbu.no/forskning/forskere/forskningsfinansiering/intern/node/23653
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/42454
http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/
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