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Nominasjon av kandidater til Formidlingsprisen 2021 
 
Gjennom formidlingsprisen på kr. 50 000,- ønsker fakultetet å synliggjøre formidlingen ved 
fakultetet. Prisen skal gå til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for 
å formidle resultat av forsknings- og utviklingsarbeid av høy kvalitet – samt vist betydningen 
dette har for samfunnet.  
 
Komiteen presiserer at prisen skal tildeles for formidlingsarbeid, ikke undervisningsrelatert 
innsats. 
 
Alle formidlingsformer blir vurdert: Debatt- og konferanseinnlegg, kronikker, bøker, foredrag, 
blogg, samtaler, utstillinger, radio, tv, podcast, konserter, film, nettsider og sosiale medier. 
 
Vurderingskriterier: 
 Kvaliteten på formidlingen 
 Allsidig bruk av kanaler for kommunikasjon, samt variasjon i uttrykksformer 
 Kreativitet 
 Formidlingspotensial overfor ulike målgrupper 
 Respons fra publikum 

Både ansatte og studenter kan nominere kandidater. Forslaget bør underbygges med 
dokumentasjon med eksempler på formidling. 

Referanse Dato 

2017/3976-GPA 12.02.2021 
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Prisvinneren må stille seg til disposisjon for fakultetets formidlingsønsker, og må være 
forberedt på å tale til avgangsstudentene i forbindelse med vitnemålsseremoniene i 
Universitetsaulaen. 
 
Tidligere vinnere er Inga Strümke ved Institutt for fysikk og teknologi (2019) og 
Bjerknessenterets direktør Tore Furevik (2020).  
 
Slik nomineres kandidater 
 Frist for innsending av forslag er 15. mai. 
 Forslag sendes komiteens sekretær: asbjorn.leirvag@uib.no 

 
Jury 
 Helge Dahle, Dekan 
 Øyvind Fiksen, Representant for de vitenskapelig ansatte 
 Kristoffer Eik, Studentrepresentant 
 Ingrid Christensen, Studiesjef 
 Asbjørn Leirvåg, Sekretær  

 
Ber om at denne invitasjonen også blir distribuert til relevante fagutvalg, studentforeninger og 
andre relevante fora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Asbjørn Leirvåg 
kommunikasjonsrådgiver Gry E. Parker 
 seniorkonsulent 
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