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Pressemelding

Stipendiatorganisasjonene i Norge – Årsmøte 2017

Årsmøtet til Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) ble arrangert i samarbeid med PhDFo-
rum ved OsloMet–Storbyuniversitetet i Oslo 25. mai 2018. Deltagerne fra medlemsorganisa-
sjonene diskuterte aktivitetene for perioden 2017—2018 og strategien for den kommende
perioden. Et nytt styre ble valgt bestående av:

Leder Eirik Myrvoll-Nilsen (UiT)
Nestleder Enrico Riccardi (NTNU)
Kasserer Dipesh Sigdel (UiT)
Styremedlem Edgar Lopez-Rojas (NTNU)
Styremedlem Aleksander Hykkerud (NMBU)
Styremedlem Vladimir Levchenko (UiO)
Styremedlem Annette Vogt Hauger (OsloMet)
Styremedlem Muhammad Ahmed Tauqeer (UiS)
Styremedlem Besmir Tola (NTNU)
Styremedlem Charlotte Weber (UiT)
Varamedlem Arsenii Zabirnyk (UiO)
Varamedlem Abhilash Nair (NMBU)

SiN er en paraplyorganisasjon for lokale interesseorganisasjoner for stipendiater og post-
doktorer ved norske universiteter og høgskoler. SiN bidrar til enklere informasjons- og erfa-
ringsutveksling mellom medlemsorganisasjonene og er en felles representant på nasjonalt
og internasjonalt nivå. På nasjonalt nivå er SiN en fast observatør i forskningsutvalget til
universitets- og høgskolerådet (UHR Forskning) 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 European Council 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 Høring om end-
ringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting
av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater og KDs Høring om endring i forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg til månedlige møter har SiN
arrangert en workshop om hvilke roller og plikter som forventes av de lokale medlemsor-
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ganisasjonene. SiN har også vært representert ved Eurodockonferansen i Tampere, Finland
samt Forskerforbundets årlige stipendiatseminar. SiN bidro til grunnleggelsen av UiBDoc,
den lokale interesseorganisasjonen for stipendiater og postdoktorer ved UiB som, sammen
med PhDForum (OsloMet), fikk innvilget SiN-medlemsskap ved årsmøtet i mai 2018.

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.

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.

Eirik Myrvoll-Nilsen
Leder, SiN
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