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SFU-prosessen 2016
Økonomiske rammebetingelser for suksessfulle NTNU-kandidater
Det etableres et støtteteam i rektors stab som gir hjelp til å utforme søknadenes budsjett. Ta
kontakt med seniorkonsulent Øyvind Toldnes for å melde behov for støtte.

I SFU-runden 2016 kan kandidatene søke om hele 8 millioner kroner fra NOKUT. I tillegg til
bevilgningen fra NOKUT, vil fakultetene og rektor bidra med økonomisk støtte.
I SFU-runden 2013 kunne kandidatene søke om 3 millioner i toppfinansiering fra NOKUT.
Det var naturlig å se på støtten fra rektor til sentre for fremragende forskning (SFF) når
støtten til eventuelle SFU skulle beregnes. I 2013 førte dette til at rektorstøtten til SFUkandidater ble satt til 700 000 kroner per år per senter i cash. Regnestykket som frembrakte
700 000 kroner i total sentral egeninnsats så slik ut:
- Kontanttilskudd: SFF-ene mottar et kontanttilskudd på 1,67 millioner kroner hver per
år. I gjennomsnitt utgjør det cirka 10 prosent av bevilgning fra NFR for de fire SFF-ene
som NTNU har i dag. 10 prosent av årlig bevilgning til SFU på 3 millioner kroner tilsvarer
300 000 kroner per år.
- Stillinger: Hver SFF har i dag 2 stipendiat- og 1 post.doc-stilling. Omgjort til penger
utgjør dette cirka 2 millioner kroner per senter. Gjennomsnittlig størrelse på SFF er 15
millioner kroner i NFR-bevilgning. SFU-bevilgning utgjør dermed 1/5 av dette. Ved
omgjøring til kontanttilskudd tilsvarer dette andelsmessig 400 000 kroner for en SFU per
år.
Potensielle SFU-kandidater bør tenke gjennom om det bør knyttes en stipendiat til
eventuelle suksessfulle NTNU-søknader, jamfør at SFF tildeles stipendiatstillinger. SFFstipendiatstillingene tildeles fra rektors stipendiatpott. En stipendiat ved et SFU skal ikke
som i et SFF forske på selve faget, men bidra til fagmiljøets forskning på egen
undervisningspraksis. Hvordan kan en eventuell SFU-stipendiatordning finansieres?
I 2013-runden fikk NTNU to kandidater til finalerunden; TRANSark fra AB og 2IT fra IME.
Finalekandidatene ble invitert til å søke om inntil 500 000 kroner per år i maksimalt to år for
å styrke sine kandidatur fram mot neste utlysningsrunde. Forutsetningen for tildeling av
støtte var at fakultetene bidro med minst tilsvarende beløp som rektor.
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