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Mentorprosjekt ved Universitetet i Bergen - invitasjon til å foreslå
mentorer
Balanse-Bergen, som er del av Forskningsrådets Balanse-program, er et treårig
samarbeidsprosjekt mellom UiB, Høgskolen i Bergen, Uni Research og
Havforskningsinstituttet. Prosjektets mål er både å øke rekrutteringen av kvinner til
vitenskapelige toppstillinger og bidra til endring av organisasjonskulturen ved å avdekke
eventuelle kjønnsbarrierer i akademia. Les mer om Balanse – Bergen her.
Et av tiltakene i Balanse – Bergen er et mentorprosjekt med deltakere fra alle de tre
samarbeidende institusjonene. Et mentorprosjekt bygges opp rundt en dialog mellom mentor
(personlig/ikke faglig - veileder) og adept (elev). Mentoren skal være en erfaren person med
stor integritet og innflytelse i miljøet, mens adepten skal være en mindre erfaren person som
ønsker karriereutvikling innen akademia. Relasjonen mellom den enkelte mentor og adept
skal utgjøre basis i prosjektet, samtidig som vi håper det vil føre til ny nettverksbygging og ny
kunnskaps- og erfaringsutveksling i organisasjonen.
Nå inviterer vi fakultetene til å fremme forslag om mentorer til prosjektet. Vi trenger i alt 10
mentorerer fra UiB til dette første prosjektet som skal gå over ett år. For at vi skal få optimale
koblinger mellom mentor og adept må vi ha en større gruppe å velge mellom. Ikke alle som
blir foreslått vil komme med i første omgang, men kan komme i betraktning dersom vi
viderefører prosjektet med nye grupper neste år. Det er derfor ønskelig med minst tre forslag
på mentorer fra hvert fakultet.
Vi ønsker forslag på både mannlige og kvinnelige mentorer.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Mentorene skal være professorer med stor integritet og innflytelse i sitt fagmiljø som:






har vilje til å sette av tid til adeptene
er god til å lytte og er gode samtalepartnere
har et stort nettverk
har en positiv innstilling til å øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger og
faglige lederstillinger

Vi planlegger prosjektstart i løpet av februar 2015 og ber derfor om at forslagene kommer til
oss innen 20. desember.
Vi setter stor pris på at fakultetene vil samarbeide med oss om mentorprosjektet. Ta gjerne
kontakt med prosjektleder Anne Marit Skarsbø anne.skarsbo@adm.uib.no eller
prosjektkoordinator Mona Grindheim Matre mona.matre@adm.uib.no for mer informasjon.

Vennlig hilsen
Britt-Karin Muri
Fungerende personaldirektør

Anne Marit Skarsbø
Prosjektleder

