
STATUTTER FOR UNIVERSITETSFONDETS PRIS FOR FORMIDLING OG 
SAMFUNNSENGASJEMENT 
 
§1. Formål 
Prisen for formidling og samfunnsengasjement er satt opp av Universitetsfondet for Rogaland AS 
(Universitetsfondet). Den har som formål å fremme fremragende formidling og 
samfunnsengasjement, ved Universitetet i Stavanger (UiS).  
 
§2. Prisens karakter  
Prisen skal stimulere til forskningsformidling/-kommunikasjon, kunstnerisk formidling og 
samfunnsengasjement. Med forskningsformidling/-kommunikasjon og kunstnerisk formidling menes 
alle former for formidling fra kandidatens eget fagfelt til allmennheten og/eller eksterne 
brukergrupper. Inkludert i samfunnsengasjement er også deltakelse i samfunnsdebatten, samarbeid 
med samfunns- og næringslivet og deltakelse i styrer og offentlige råd/utvalg.  
 
Prisen er en ærespris til ansatte og studenter som de siste årene, og i særlig for det kalenderåret 
prisen gjelder for, har utmerket seg innenfor disse områdene. Den kan tildeles en ansatt, student 
eller grupper av disse ved UiS. 
 
Prisen består av et diplom og et stipend fra Universitetsfondet. 
 
§3. Forslagsrett 
Studenter, ansatte og organisatoriske enheter ved UiS kan nominere kandidater til prisen. 
Nominering av kandidater til prisen skjer innen 1. mai i det påfølgende kalenderåret prisen gjelder 
for.  
 
Forslag skal være begrunnet og dokumentert i form av: 
 

• Kandidatens formidlingsvirksomhet 

• Kandidatens samfunnsengasjement 

• Kandidatens profil i offentligheten og hos brukergrupper 
 
§4. Behandling av forslag 
Kandidater vurderes av en jury bestående av prorektor for innovasjon og samfunn (juryleder), en 
representant fra Universitetsfondet, en representant fra media, to representanter fra de 
vitenskapelig ansatte og leder av Studentorganisasjonen. Juryen foretar den endelige utpeking av 
prisvinneren.  
 
Sekretariat for prisen er Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Navnet på prisvinneren 
gjøres først kjent under selve prisutdelingen. 
 
§5. Prisutdeling 
Prisen deles ut av en representant fra Universitetsfondet under den offisielle semesteråpningen ved 
UiS i august hvert år.  
 
§6. Fastsettelse av statutter 
Styret ved Universitetet i Stavanger fastsetter statutter for prisen. Rektor har fullmakt til å foreta 
nødvendige justeringer i statuttene         
 
 

Vedtatt av UiS-styret 11. mars 2021 


