Oversikt over søknader – Kvinneiniterte prosjekter.

Utlysningsteksten:
Universitetet i Stavanger vil styrke satsingen på kvinner i forskning og inviterer herved
fagmiljøer ved Universitetet i Stavanger til å fremme prosjektforslag der kvinner står som
initiativtakere og prosjektledere
I tråd med styrevedtak 17/07, som blant annet omhandler temaområdene, ønsker man å
prioritere støtte til forskergrupper som har utviklet eller er i ferd med å utvikle det som i
styresaken kalles programområde. 2008 er siste år med temaområder i sin nåværende form
ved UiS og etablering av forskergrupper er viktig også med sikte på omlegging av
støttesystemet fra temaområder til forskergrupper med programområder. I styresaken er
følgende kriterier lagt til grunn for programområder, dvs. at vedkommende forskergruppe
1) utvikler et sammenhengende forskningsprogram,
2) har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer,
3) har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde og planer for
kompetanseutvikling,
4) har et betydelig potensial for ekstern finansiering,
5) støtter opp under UiS’ prioriteringer mht. master- og doktorgradsprogrammer.
I tillegg er det en generell prioritering å støtte forskningspublisering som gir poenguttelling.
Innenfor budsjettrammen (1 mill) vil 5 - 10 prosjekter på inntil 200 000 NOK kunne
innvilges, gitt at søknadene holder tilstrekkelig faglig nivå og at kravene til kvalitet og
strategisk forankring er innfridd. Bevilgningene gis for benyttelse i 2008.
Prosjektmidlene skal stimulere til flerfaglig samarbeid, og det er ønskelig å støtte prosjekter
med problemstillinger som engasjerer forskere fra flere fagmiljøer, ved Universitetet i
Stavanger og utenfor. Søknaden må inneholde plan for eksisterende og fremtidig
forskningssamarbeid og opplysninger om hvor og hvorvidt gruppen har tenkte å søke annen
ekstern finansiering (NFR, EU, andre).
Det er en målsetting at prosjektmidlene skal bidra til å styrke og videreutvikle kvinneinitierte
prosjekter. Søknadsmidler kan dekke både ulike typer driftsutgifter og frikjøp. Søknaden,
budsjett innbefattet, bør ikke overskride 5 sider.
Forventet prosjektoppstart: Mai 2008
Søknadsfrist: 25. mars 2008
Søknadene vil bli behandlet av det sentrale forskningsutvalget i løpet av april 2008.
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Søknaden sendes elektronisk til Forskningssekretariatet ved Universitetet i Stavanger ved
kristel.m.skorge@uis.no. Søknaden sendes under overskriften ”Søknad om prosjektmidler –
kvinneinitierte prosjekter.”
Søknadsfristen ble forlenget til 31. mars.
Ved fristens utløp var det kommet inn 29 søknader. Det omsøkte beløpet er totalt 5 258 335
NOK.

Prosjektleder

Prosjekttittel

Omsøkt beløp

Ann-Mari Knivberg

Utvikling av et
programområde kalt Lesing,
skriving og regning i et
utviklingsperspektiv.
Søknad om støtte til
forskningspublisering

200 000

Anne Nevøy
Anne Nordheim

Bjørg Karlsen

Cathrine Lillo

Cecilie Cave
Elin Merete Oftedal

Elisabeth Severinsson

Elisabeth Severinsson

Tilsagn/avslag
I kroner

50 000

210 000
Videreutvikling av
forskergruppen
Brukermedvirkning og faglig
skjønn
“Promoting coping and 60 000
well-being
in
people
suffering
from
chronic
illness by stimulating user
involvement”
“Nitrogen og flavonoid
metabolisme – påvirkning
fra miljøfaktorer og signaler
fra organeller”
”International Student
Mobility: Effects for Student
Teachers”
“Female entrepreneurs drivers for success. A
comparative study.”

200 000

Research programme:
WOMEN’S MENTAL
HEALTH
Sub-project: Mothers’
experiences of guilt and
shame
Research programme:
WOMEN’S MENTAL

200 000

190 000
190 000

200 000
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Elisabeth Severinsson

Elisabeth Willumsen og
Ingunn Studsrød
Ellen Ramvi

Eva Hærem

Hildegunn Sagvaag
Ingvil Hellstrand
Kari Søndenå
Karina Aase
Kjersti Ørvig

Kristin Helen Roll

Liv Schelderup

HEALTH
Sub-project: Different
understanding of best
practice in intensive care
Research programme:
WOMEN’S MENTAL
HEALTH
Sub-project: Fear of
childbirth
Velferd for barn og unge
Midler til nettverksbygging
og utvikling av samarbeid
mellom forskergruppen
”Profesjonell utvikling i
relasjonsyrker” og Nettverk
for feministisk teori og
kjønnsforskning”
”Veien ut av prostitusjon brukerstyrte tjenester for
kvinner med
prostitusjonserfaring”.
Kvinner sin arbeidsrelaterte
alkoholbruk
Midler til videreutvikling av
forskergruppa FEKK
(Estetikk, Kultur og Kjønn)
Midler til oppretting av
forskergruppa ”Forum for
fenomenologi og refleksjon”.
Bokprosjekt
”Pasientsikkerhet – Teori og
praksis i helsevesenet”
Støtte til utvikling av
programområde:
Kommunikasjon i
institusjonelle settinger med
særlig innretning på
kulturmøter.

200 000

390 000
55 000

140 000

200 000
184 000
200 000
193 000
205 000

Støtte til utvikling av
programområde innen

200 000

Støtte til norsk del av et
internasjonalt komparative
forskningsprosjekt ”Using
community development,

200 000

Reiselivsøkonomi og
destinasjonsutvikling
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Marie Smith Solbakken

Marit Alvestad

Merete V. Madland
Merja Stenroos

Sidsel M. Skjelten

Sigrun Ertesvåg
Sigrun Reumann
Sissel Østrem

Wencke Mühleisen

capasity building and
strength-based strategies in
child protection policy and
practice”.
KRIGSGRAVER – SORG
OG MARKERING AV
SORG I EN OFFENTLIG
DISKURS OG ET
LIVSLØPSPERSPEKTIV ET INTERNASJONALT
KOMPARATIVT
PROSJEKT
”Didaktisk kompetanse i
barnehager og
førskolelærerutdanning kunnskapsutvikling i
forskende læringsfellesskap”
”Water weakening of Chalk
– physical and chemical
processes”
'The analysis of variable
orthographies: a critical
evaluation of theoretical
models'
”Kva skil dei gode tekstane
frå dei middels gode? Ein
studie av elevars
heilskaplege
skrivekompetanse ved endt
grunnskule.”
”Utvikling av læraren som
undervisningsleiar”
”Women in Science”
”Hva betyr
lærerkvalifisering for
læreres arbeid?”
Driftsmidler til
videreutvikling av to
programområder for
forskning: Kjønn, kultur og
estetikk og Kjønn, velferd
og helse

200 000

200 000

200 000
200 000

75 611

150 724
200 000
200 000

165 000

Stavanger, 14. 04.08
Kristel Mari Skorge
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