
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

STATUTTER FOR FORSKNINGSFORMIDLINGSPRISEN UMB 
 

Formål: 
Formidlingsprisen skal stimulere og påskjønne spesiell innsats innen forskningsformidling ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).  
 
Prisen skal gå til tilsatte ved UMB som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for synliggjøring 
av eget fag- og forskningsfelt og UMB overfor næringsliv og samfunn. Prisen skal bidra til å 
skape større oppmerksomhet om og anerkjennelse av forskeres populærvitenskapelige arbeide og 
annen formidlingsaktivitet, som faller utenfor tradisjonell vitenskapelige publisering og 
undervisning, gjerne ved bruk av nye og innovative formidlingsformer og -kanaler. Prisen kan 
også tildeles forskere som har gjort en særskilt innsats for å omsette forskningsbasert kunnskap til 
praktisk anvendelse eller innovasjon for næringsliv og samfunn. 
 
Prisen kan gis til en enkeltforsker eller til en forskergruppe som har oppnådd gode resultater 
gjennom felles innsats for formidling. Prisen kan også gå til teknisk/administrativt tilsatte som 
har markert seg ved sin innsats innen forskningsformidling. 

Kandidater til prisen kan foreslås av alle. Det er ikke mulig å fremme sitt eget kandidatur.  

Den nominerte kandidaten vurderes på bakgrunn av følgende kriterier: 

 Formidling på et høyt nivå til samfunn og næringsliv: 
Kandidater som har evne til å engasjere sine målgrupper og publikum utenfor sitt virke 
som forsker og underviser og som samtidig fastholder et høyt faglig nivå i så vel 
forskning som formidling.  
 

 Bruk av innovative og dialogskapende formidlingsformer, evne til å skape nye 
møteplasser og utvikle samarbeid med næring og/eller forvaltning: 
Formidlingen kan anta ulike former og ulik bruk av medier, men prisen belønner allsidig 
bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer og særlig bruk av innovative og 
dialogskapende formidlingsformer og arenaer. 
 

 Bidrag til å sette fokus på forskningens betydning og dens mulige nytteverdi 
og/eller bidrag til debatt: 
Kandidater, som via egen formidlingsaktivitet har bidratt til å øke forskningens 
samfunnsmessige og næringsmessige betydning, bidratt konkret til nytteverdi for sine 
målgrupper eller bidratt til å skape debatt i samfunnet. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jury: 
Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling av en jury på fem medlemmer bestående av:  

 2 medlemmer fra UMB med professorkompetanse 

 2 eksterne som arbeider innenfor henholdsvis næring/forvaltning og 
kommunikasjonsfaget  

 1 student 
 
De fire førstnevnte oppnevnes av Universitetsstyret etter anbefaling fra Forskingsnemnda. 
Studenten oppnevnes av NSO. Juryen oppnevnes for en periode på 3 år. Forskningsavdelingen er 
sekretær for juryen. 
 
Premien er på 50 000 kroner. Pengene skal brukes til tiltak som kan bidra til å styrke forskeren 
eller forskergruppens profilering og formidlingsvirksomhet i samsvar med prisvinnerens ønsker.  
 
Prisen ledsages av et diplom med et sammendrag av begrunnelsen for tildelingen. Prisen tildeles 
normalt hvert år. 
 
 
Nominasjon: 
Det skal utarbeides en kort og presis begrunnelse (maks to sider) for hvorfor kandidaten foreslås 
til Formidlingsprisen. Forslaget skal inneholde en kort ingress (maks 5 – 6 linjer) som vil bli brukt 
som presentasjon i UMB-Nytt og på UMBs hjemmesider. Begrunnelsen skal ledsages av en CV 
for kandidaten (maks to sider) med fokus på kandidatens evner som formidler og forsker. I CV-
en skal det nevnes fem eksempler på konkrete formidlingsaktiviteter som kandidaten har utført i 
det foregående år.  
 

En forskergruppe kan også foreslås til Formidlingsprisen. Forslagstiller må også her skrive en 
kort begrunnelse (maks 2 sider). Det skal samtidig foreligge en felles CV for forskergruppen som 
viser gruppens formidlings- og forskningsaktiviteter i foregående år. En kort ingress (maks 5 til 6 
linjer) som vil bli brukt som presentasjon i UMB-Nytt og UMBs nettsider skal følge forslaget. 
Det skal også oppgis kontaktperson for forskergruppen.  

 
Forslagsstiller skal i begge de ovennevnte tilfellene oppgi sine kontaktdata. 
 

 
 


