STATUTTER FOR STAVANGER FORUM’S FORMIDLINGSPRIS

§1
Formål
Formidlingsprisen er satt opp av Stavanger Forum, og har til formål å gjøre
formidlingsaktiviteter, fagstoff og forskningsresultater kjent utenfor fagmiljøene ved
Universitetet i Stavanger og IRIS.
§2
Prisens karakter
Prisen er en påskjønnelse til tilsatte og studenter ved UiS og IRIS som i løpet av det
kalenderåret prisen gjelder for, har utmerket seg som aktive formidlere til omverden. Prisen
skal stimulere til formidlingsvirksomhet generelt. Med formidlingsvirksomhet menes her både
den formidling som skjer i faglige fora (konferanser, avhandlinger og vitenskapelig
publisering) og formidling til et bredere publikum i form av populærforedrag, avisartikler,
deltakelse i samfunnsdebatten og deltakelse i ulike former for kunstnerisk virksomhet.
§3
Prisens størrelse
Prisens størrelse består av et stipend på kr. 35.000,- og et diplom.
§4
Prisutdeling
Prisen deles ut av en representant fra Stavanger Forum i forbindelse med den offisielle
semesteråpningen.
§5
Forslagsrett
Fakultetene, instituttene, sentrene, alle ansatte ved UiS og IRIS og StudentOrganisasjonen
nominerer kandidater til prisen innen utlyst tidsfrist i påfølgende kalenderår prisen gjelder for.
Juryens medlemmer kan også selv foreslå kandidater. Forslagene må begrunnes.
§6
Juryen
Juryen består av rektor ved UiS, administrerende direktør ved IRIS, de vitenskapelig ansattes
sin representant i styret ved UiS og i IRIS sitt styre, lederen av StOr, en representant som
Stavanger forum oppnevner og en representant fra media. Representanten fra media
oppnevnes av juryen for 4 år.
§7
Behandling av forslag
Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinneren. Sekretariatet er Strategi- og
kommunikasjonsavdelingen ved UiS. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under
selve prisutdelingen.
§8
Fastsettelse av statutter
Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter statutter for Stavanger Fourms formidlingspris.
Fastsettelse av statuttene og endringer i disse skal forelegges styret i IRIS til uttalelse før
endelig vedtak i UiS-styret.
§9
Ikrafttreden
Statuttene gjelder fra 10.03.2015.
Vedtatt av styret for UiS ved rektors fullmakt den 09.03.2015

