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Hei, 
 
Jeg er Stefanie Meyer, forskningsrådgiver ved Institutt for informatikk, og 
jeg stiller som kandidat til fakultetsstyret for gruppe C for perioden 2021-
2025. 
 
Jeg mener at vi teknisk og administrativt ansatte er et viktig ledd i 
universitetssystemet. Vi stiller alltid opp med gode råd og hjelp, samt viktig 
kompetanse, kunnskap og ferdigheter som gjør at ledelsen, forskerne og 
studentene våre kan føle seg trygge og få god støtte i sitt arbeid.  
 
Jeg vil gjerne bidra til at denne innsatsen blir enda mer synlig, og at vi aktivt 

blir involvert i strategiske prosesser og avgjørelser i fakultetet. Det er viktig å ha et motiverende 
arbeidsmiljø, inkludert karriereveiledning og rom for utvikling. Det er i tillegg viktig å jobbe mot en 
(enda mer) aktiv og systematisk kunnskapsoverføring på tvers av de ulike undergruppene i gruppe C 
der det er behov for det. 
 
Jeg har jobbet ved UiB som forskningsrådgiver for eksternfinansiering i nesten 6 år; først ved Det 
psykologiske fakultet (2015-2019), og så ved Institutt for informatikk (f.o.m. 2019). Før det jobbet jeg 
som prosjektmanager ved Geofysisk institutt i 2 år (2013-2015). Jeg har en doktorgrad i realfag, med 
fokus på marin mikrobiologi og molekylærbiologi, og har i en kort periode vært postdoktor (Tyskland).  
 
Jeg jobber gjerne strategisk innenfor forskningsadministrasjon og har dratt stor nytte av å kunne bidra 
til utredning, forberedelse og oppfølging av saker til Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (Det 
psykologiske fakultet). Jeg har per i dag også en administrativ rolle i CEDAS (Center for Data Science) 
og IKT forskerskolen (der jeg er ansvarlig for den ikke-faglige kursporteføljen). I tillegg har jeg i 
forskertiden min jobbet på laboratorium, og har vært på tokt og annet feltarbeid. Jeg har derfor bred 
erfaring fra en rekke fagområder og problemstillinger. 
 
Med en bakgrunn innenfor administrativt og teknisk arbeid som omfatter både forskning og deler av 
studie mener jeg at jeg kan representere hele gruppen av teknisk-administrativt ansatte på en god 
måte i fakultetsstyret. 
 
 
Hi, 
 
my name is Stefanie Meyer, and I am a candidate for the Faculty of Mathematics and Natural Sciences’ 
technical and administrative staff representative in the Faculty Board between 2021-2025.  
 
If elected, I would like to contribute to making the great work of the administrative and technical staff 
at the faculty even more visible, and help to achieve that we are actively integrated into important 
decision making processes. It is important that we all have an inspiring and motivating work place, with 
room for development and clear career paths. In addition, I would like to contribute to establishing a 
(even) more active and systematic knowledge exchange across the subgroups of our administrative and 
technical staff (where relevant). 
 
I joined UiB in 2013 as a project manager at the Geophysical Institute. After the project’s end in 2015, 
I started to work as a research advisor for external funding, and have continued to be in this type of 
position ever since (2015-2019 Faculty of Psychology, since 2019 Department of Informatics). I have a 
doctoral degree in natural sciences, with a focus on marine microbiology and molecular biology, and 
have previously worked as a Postdoc as well (in Germany). 
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I enjoy working as a research administrator, including both the daily routines, but also larger strategic 
processes (when given the chance). I have learned a lot when supporting the Faculty of Psychology’s 
Committee for Research and Researcher Training. At the Department of Informatics, I am currently also 
involved in the administration of the Center for Data Science (CEDAS) and the ICT Research School. 
 
With my background involving experience from across the different subgroups of group C, i.e. having 
experience from both technical and administrative work, I believe that I could be a good representative 
for this group in the Faculty Board and make informed decisions. I am very motivated and always open 
to suggestions and questions, which is why I hope that you will support me in the election. 


