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SFU-prosessen 2016
Frister

26. februar – Frist for å melde inn støttebehov
Hjelp til ideutvikling og støtte til å utforme søknadene tilbys på forespørsel fra fakultetene. Behov
meldes så snart som mulig og senest innen fredag 26. februar til seniorrådgiver Kirsti Rye
Ramberg.
Hjelpen dimensjoneres etter behov og tilgjengelige ressurser. Se Hvem som utgjør støtteapparatet
for hvilken type støtte som tilbys fra rektor. Se også Økonomiske rammebetingelser.

17. februar – Prosjektutlysning
Prosjektutlysning fra NOKUT.

8. mars – Søkerseminar
NOKUT arrangerer søkerseminar tirsdag 8. mars.

10. mars – Vurderingskomité oppnevnes
Forslag til medlemmer til sentral komité som skal vurdere NTNUs SFU-kandidater legges frem for
Utdanningsutvalget torsdag 10. mars. Rektor oppnevner komitéen.

18. mars – Frist for å melde inn potensielle kandidater
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post: kirsti.ramberg@ntnu.no
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg
Tlf: + 47 73598030

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Fakultetene identifiserer potensielle SFU-kandidater. Frist for å melde inn kandidater er fredag 18.
mars (via ePhorte 2016/3021).

Cirka 15. april – Ideene presenteres
Forslag om at alle kandidatene presenterer ideene sine i et åpent forum cirka fredag 15. april.

25. april – Søknader sendes til NTNUs vurderingskomité
Fakultetene vurderer om søknadene holder tilstrekkelig kvalitet til å sendes til NTNUs
vurderingskomité. Fakultetene sender inn endelige søknader til vurderingskomitéen senest mandag
25. april (via ePhorte 2016/3021). Kandidatene bak søknader som sendes inn, bør gis anledning til
å jobbe videre med detaljer i søknaden.

13. mai – Kandidater sendes til NOKUT
NTNUs vurderingskomité legger fram forslag om NTNUs SFU-kandidater til rektor mandag 9.
mai. Rektor avgjør hvem som blir NTNUs kandidater. NTNU-kandidatene sendes til NOKUT
innen kl 12:00 fredag 13. mai.

Tidlig høst 2016
SFU-kandidater som går til fase 2, får plassbesøk av NOKUTs internasjonale vurderingskomite.
Fakultetene arranger besøket. Fakultetene anbefales å arrangere generalprøve før plassbesøket.
Innen utgangen av 2016
Nye SFU oppnevnes innen utgangen av 2016.

Hele SFU-prosessen 2016

