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Pressemelding

Stipendiatorganisasjonene i Norge – Årsmøte 2016

Årsmøtet til Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) ble arrangert i samarbeid med SoDoC
(Society of Doctoral Candidates at NMBU) ved NMBU i Ås 27. mai 2016. Deltagerne fra
medlemsorganisasjonene diskuterte aktivitetene for perioden 2015—2016 og strategien for
den kommende perioden. Et nytt styre ble valgt bestående av:

Leder Vegard S. Hagen (NTNU)
Nestleder Rajesh Joshi (NMBU)
Kasserer Javier Sanchez Romano (UiT)
Styremedlem Rachelle Esterhazy (UiO)
Styremedlem Enrico Riccardi (NTNU)
Styremedlem Anna Wirsing (UiT)
Styremedlem Kristoffer Toldnes Cumming (NiH)
Styremedlem Ljubisa Gavrilovic (NTNU)
Styremedlem Daniel Myklatun Tveit (UiS)

SiN er en paraplyorganisasjon for lokale interesseorganisasjoner for stipendiater og pos-
doktorer ved norske universiteter og høgskoler. SiN bidrar til enklere informasjons- og erfa-
ringsutveksling mellom medlemsorganisasjonene og er en felles representant på nasjonal tog
internasjonalt nivå. På nasjonalt nivå er SiN representert i forskningsutvalget i universitets-
og høgskolerådet (UHR FU) og gir innspill til instanser som er relevante for forskning og
høyere utdanning i Norge, herunder KD, UHR og NFR. SiN er også medlem i Eurpean Coun-
cil of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) som jobber for interessene til
stipendiater og yngre forskere i Europa.

Under den forrige styreperioden har SiN gitt høringssvar til blant annet KDs Forslag til
endring av universitets- og høgskoleloven og egenbetalingsforskriften angående ansiennitet og
pliktarbeid, og Forslag om endring av styring og ledelse i universitets- og høgskoleloven. I tillegg
til månedlige møter har SiN også arrangert en workshop om samarbeid og promotering for
medlemsorganisasjonene. SiN har vært representert ved konferansen The Culture Factor
– Attract, Train and Keep Global Talent i Tromsø og Karrierepolitikk – en nøkkel til høyere
kvalitet, samt forskerforbundets årlige stipendiatseminar, og holdt foredraget Hvordan jobber
SiN nasjonalt og mot Europa? ved Nasjonal Forskerutdanningskonferanse.
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I den nye styreperioden ønsker SiN å fortsette sitt arbeid med å ivareta interessene til
doktorgradskandidater og postdoktorer i Norge, samt å jobbe med å styrke sin tilstedeværelse,
noe som har blitt enklere etter å ha mottatt tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. SiN vil i
denne perioden bistå med å arrangere Eurodocs årlige generalforsamling og workshop som
vil bli avholdt 26. – 29. april 2017 ved UiO. Temaet for konferansen blir åpen forskning.
Unge forskere fra hele Europa vil bli invitert til denne konferansen for å ytre sine meninger.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon om konferansen når den nærmer seg.

For ytterligere informasjon er styret tilgjengelig på e-post styret@stipendiat.no eller kun
leder på leder@stipendiat.no. Vi legger også ut aktuell informasjon på vår hjemmeside
stipendiat.no og på vår Facebook-side.

Vegard Stenhjem Hagen
Leder, SiN

E-post: leder@stipendiat.no Web: Stipendiat.no

2

styret@stipendiat.no
leder@stipendiat.no
stipendiat.no
leder@stipendiat.no
Stipendiat.no

