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Invitasjon til å nominere kandidater til UMBs forskningsformidlingspris 2013 
 
UMB skal dele ut Forskningsformidlingsprisen for 2013. Forskningsformidlingsprisen skal stimulere og 
påskjønne spesiell innsats innen forskningsformidling som faller utenfor tradisjonell vitenskapelige publisering 
og undervisning. Prisen skal gå til tilsatte ved UMB som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for 
synliggjøring av UMB og eget fag- og forskningsfelt overfor næringsliv og samfunn i året som gikk. 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 eller teknisk/administrativt tilsatte som har markert 
seg ved sin innsats innen forskningsformidling.  De nominerte kandidatene vurderes på bakgrunn av følgende 
kriterier:  
 

 Formidling på et høyt nivå til samfunn og næringsliv. 

 Bruk av innovative og dialogskapende formidlingsformer, evne til å skape nye møteplasser og utvikle 
samarbeid med næring og/eller forvaltning. 

 Bidrag til å sette fokus på forskningens betydning og dens mulige nytteverdi og/eller bidrag til debatt. 
 

Prisen skal deles ut på UMBs doktorfest i september. Premien er på 50 000 kroner, og skal brukes til tiltak 
som kan bidra til å styrke forskeren eller forskergruppens profilering og formidlingsvirksomhet. 
 
Kandidater nomineres senest 30. april til forskningsavdelingen v/Anne Kristin Holmeide, 
anne.kristin.holmeide@umb.no. Merk nominasjonen med ref 2013/363. 
 
Følgende skal legges ved hver nominering:  

 Nominasjon: Det skal utarbeides en kort og presis begrunnelse (maks to sider). Forslaget skal inneholde 
en kort ingress (maks 5 – 6 linjer) som vil bli brukt som presentasjon på UMBs hjemmesider.  

 CV for kandidaten (maks 2 sider for enkeltkandidater)/gruppen med fokus på kandidatens/gruppens 
evner som formidler og forsker. I CV-en skal det nevnes eksempler på konkrete formidlingsaktiviteter 
som kandidaten (minst 5 for enkeltkandidater)/gruppen har utført i løpet av 2012.  

 Forslagsstiller skal oppgi sine kontaktdata. 
 

Statuttene for Forskningsformidlingsprisen m/utfyllende retningslinjer er vedlagt.  
 
Med hilsen  
 
Ragnhild Solheim     Anne Kristin Holmeide 
Forskningsdirektør     Seniorrådgiver 

UNIVERSITETET FOR MILJØ-  OG BIOVITENSKAP 

NÆRINGSLIVSKONTORET 

 

FRA ANNE KRISTIN HOLMEIDE  

VÅR REF 2013/363 

DATO 14.03.2013 

NOTAT 
 

TIL   
ØYSTEIN JOHNSEN IPM  

ARE AASTVEIT  IKBM  

EVA IRENE FALLETH  ILP  

POUL WISBORG  NORAGRIC 

ØRJAN TOTLAND  INA 
RAGNAR ØYGARD  IØR  

TORSTEIN STEINE  IHA  

JARLE T BJERKHOLT  IMT 

 
INGVAR SELMER-OLSEN 
VIGDIS JOHANSEN 
STEIN VALSØ 
PER RØNNING 

 
SHF 
SEVU 
SKP 
STUDENTSTYRET 

DANIEL MANIA 
 

KOPI 

FODOS 
 
 

HANS FREDRIK HOEN SA 
RUTH HAUG  SA 
INGRID F. BUGGE IPM 
JANNE BRODIN  IHA 
SIRI SKOTLAND IKBM 
MARIANNE SKJERVOLD IMT 
OLE WIGGO RØRSTAD INA 
LISE THOEN  IØR 
JOANNA BODDENS-HOSANG NORAGRIC 
MARZENA K. SIOLEK ILP 
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