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Bergens forskningsstiftelse - Rekrutteringsprogrammet 2017 Prekvalifisering
Det vises til utlysning av prekvalifiseringsrunde med søknadsfrist 15. mars 2017,
http://bfstiftelse.no/soknad/
I samsvar med utlysningen er det en forutsetning at fakultetet og instituttet gir sin anbefaling
til søknaden.
Fakultetet øremerker følgende stilling til søkerens prosjekt dersom søknaden innvilges av
BFS:
- 1 stipendiatstilling i fire år
Instituttet må gå inn med ressurser i søknaden slik at instituttets og fakultetets ressursinnsats
til sammen tilsvarer søknadsbeløpet til BFS. Instituttet må utarbeide et budsjett for søknad
og få dette godkjent av fakultetet før fakultetet kan gi sin anbefaling om at søknad sendes
BFS.
Dersom søknaden blir innvilget, vil instituttet forplikte seg til å
- gjennomføre prosjektet i samsvar med prosjektplan, budsjett og avtale med BFS,
- tilsette prosjektleder (PI) i en midlertidig stilling i fire år fra prosjektets
oppstartdato,
- tilsette andre som er finansiert av BFS i midlertidig stilling,
- organisere og gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet og en
- vitenskapelig vurdering av prosjektleder før avsluttet prosjektperiode,
- bekrefte at prosjektleder inngår i instituttets rekrutteringsplan, slik at det kan
foretas
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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-

en utlysning av en fast stilling innenfor fagområdet som kan finansieres av
instituttet etter endt prosjektperiode, alternativt å tilsette i en innstegsstilling med
en tilsettingsperiode på 6 år, der BFS finansierer de fire første årene.

Instituttene må prioritere sine søknader og det kan sendes 1-2 søknader pr. institutt.
Frist for oversending av budsjett for søknaden og instituttets anbefalingsbrev til fakultetet er
8. mars 2017.
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