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Utlysning av årets priser 2016

Det medisinsk-odontologiske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets 
forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling.
Instituttene bes fremme grunngitte forslag om årets publikasjon, årets forskningsgruppe, 
årets ph.d.-arbeid og årets pris for fremragende forskningsformidling 2016. Instituttene kan 
fremme inntil to kandidater i hver kategori. Begrunnelsen for det enkelte forslag bør være på 
en halv til en side.

Om de enkelte prisene

Begrunnelse Årets publikasjon
Instituttene bes om å gi en begrunnelse som inneholder argumentasjon for kvalitet, 
originalitet og nyskapning. Der det er relevant bør instituttet også redegjøre for konsekvenser
for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon. Nominasjon til årets
publikasjon bør avspeile instituttets egen forskning og originalartikkelen som nomineres skal
sendes fakultetet som eget vedlegg (pdf-fil av trykket artikkel).

Begrunnelse Årets ph.d.-arbeid
Instituttene bes om å gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon for
kvalitet, originalitet og nyskapning. Der det er relevant bør instituttet også redegjøre for
mulige konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon. I 
tillegg bør særlig kandidatens eget bidrag til arbeidet kommenteres. Fire trykte eksemplar av
avhandlingen skal sendes fakultetet (vil bare bli returnert på forespørsel).
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Begrunnelse Årets forskningsgruppe
Instituttene bes om å gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon med 
utgangspunkt i forskningsproduksjon og kvalitet. Gruppen som nomineres bør ha tett 
samarbeid og ikke ha karakter av å være et løst knyttet nettverk. I tillegg bør bidrag til
nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, nettverksbygging og bidrag til rekruttering 
og utdanning av forskerrekrutter kommenteres.

Begrunnelse Formidlingsprisen
Instituttene bes om å gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon for 
hvordan en forsker eller en forskningsgruppe har evnet å formidle nyere forskning på en 
fremragende måte til et bredt publikum. Forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet
med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse. Den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, 
gi inspirasjon og ny kunnskap. Formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon 
og kunnskap om forskning og høyere utdanning.

Frist
Frist for innsending av grunngitte forslag settes til 5. april 2017. Forslagene legges inn som
N-notat i Ephorte på saksnummer 2017/2428. Vi ber om at instituttene lager ett 
oversendelsesnotat med forslagene i de ulike kategoriene som separate vedlegg.
Avhandlingene må sendes/leveres slik at de når frem til fakultetet innen fredag 5. april 2017.

Vennlig hilsen

Eyvind Rødahl
prodekan Marianne Heldal Stien
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