Norges forskningsråd - 31.5.2010

Midtveisevalueringen av SFI – oppfølging av spørsmål etter SFI-forum 27. mai 2010
Spørsmål 1: Vil det bli noen vekting av de faktorer for bedømmelse av sentrene som inngår i
mandatet for evalueringen?
Svar: Evalueringspanelene blir ikke bedt om å gi en tilråding om videreføring av bevilgning for siste
treårsperiode. Denne beslutningen tas av Hovedstyret i Forskningsrådet basert på en samlet vurdering
av senteret. Det vil ikke opereres med noen vekting av enkeltfaktorer som inngår i evalueringen, men
de to hovedkriteriene som ble benyttet ved utvelgelse av sentrene, forskning og potensial for
innovasjon og verdiskaping, vil stå sentralt.
Det kan være aktuelt at Forskningsrådet vil be et senter om en redegjørelse for hvordan det vil følge
opp evalueringspanelets konkrete anbefalinger før endelig godkjennelse for videreføring blir gitt.

Spørsmål 2: Noen sentre har Scientific Advisory Boards (SAB). Skal rapportene fra disse være med i
det som sendes inn?
Svar: Selve rapportene skal ikke sendes inn, men det kan refereres til SABs anbefalinger både under
form A (The Centre Self-evaluation) og under form E (Project description for the final three-year
period).

Spørsmål 3: Slik malen for form E er utformet, gis det ikke plass til en mer samlet vurdering av de
endringer det legges opp til i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse.
Svar: Det første punktet Objectives kan utvides til også å inkludere en generell diskusjon av
bakgrunn for endringer slik at det nå lyder ”Objectives for the centre and background for changes in
the project description”. Forskningsrådet vil endre malen for form E (Project description for the final
three-year period) i forhold til dette.

Spørsmål 4: Skal innledende tekster på de ulike punkter være med i det som sendes inn?
Svar: Ja, bortsett fra det som står om SWOT analyse (som kan strykes).

Spørsmål 5: Vil det bli utarbeidet en konkret plan for evalueringspanelets møte med senteret?
Svar: Ja, vi ønsker et rimelig enhetlig opplegg for evalueringspanelets møte med senteret, hvor det
fremgår hvem som bør være til stede og hva som forventes av de som deltar. Dette vil bli sendt til
sentrene i god tid før møtet.

Spørsmål 6: Vil de evalueringsskjemaene som er sendt til Forskningsrådet fra partnerne bli
tilgjengelig for senterledelsen?
Svar: Ja, dette vil bli sendt fra Forskningsrådet til senterets leder før møtet med evalueringspanelet.

Spørsmål 7: Det synes å bli problemer med sidetallsbegrensingen for faktarapporten (form B)?
Svar: Dette kan løses ved at publikasjonslisten for 2010 blir et vedlegg som ikke inngår i de fem
sidene. Forskningsrådet vil endre malen for form B (Fact sheet for the centre) i forhold til dette.

