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WUN Research Development Fund 2016 - utlysning av midler

Vi viser til informasjon fra Forskningsadministrativ avdeling om 2016-utlysningen av midler 
fra WUN Research Development Fund (2016/7347-1). 

Det kan søkes om midler til utvikling av forskningssamarbeid og bygging av nettverk mellom 
partnere i WUN-nettverket. Samarbeidet det søkes om støtte til må falle inn under et av 
WUN Global Challenges-områdene (Responding to Climate Change, Public Health (non-
communicative diseases), Global Higher Education and Research, Understanding Cultures), 
og/eller ett av de tverrgående temaene i WUN-samarbeidet (Economics, Big Data, Global 
China Group, Global Africa Group). Se «Guidelines for Applicants» (vedlegg 1 i brev fra 
Forskningsadministrativ avdeling) for mer detaljert informasjon om hva man kan og ikke kan 
få støtte til. Det er viktig at potensielle søkere leser retningslinjene nøye før man bestemmer 
seg for å søke, da de inneholder viktig informasjon om søknaden og søknadsprosessen.

Søknadsfrist
For vitenskapelig ansatte ved UiB er fristen for å levere en elektronisk Research 
Development Fund-søknad i WUNs søknadsportal fredag 14. oktober 2016.

Hvert medlemsuniversitet kan fremme inntil 3 søknader fra eget universitet til WUN. 
Viserektor for internasjonalisering, professor Anne Christine Johannessen, er ansvarlig for 
dette ved UiB. Fakultetet er ikke bedt om å gjøre interne prioriteringer. 

Merk at de ulike WUN-universitetene vil ha forskjellige interne frister. De fleste har lokal 
søknadsfrist i september, også for å utstede «Letter of Support» for deltakelse i søknader 
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ledet av forskere ved andre WUN universiteter. Søkere fra UiB bes derfor om å være tidlig 
ute med å be om slike støttebrev.

Mer informasjon
Aktuelle søkere bes om å ta direkte kontakt med seniorrådgiver Bjørn Erik Andersen ved 
Forskningsadministrativ avdeling (T: 555 84985 E: Bjorn.Andersen@uib.no) for å få mer 
konkret informasjon og råd om utlysning og prosess. 
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