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1. Innledning 
 

I Strategisk plan for Universitetet i Agder 2010 – 2015 uttrykkes det om forskning og 

forskerutdanning at: 

 

Universitetet i Agder skal utvikle forskningsmiljøene og legge til rette for forskning som er 

ledende i landet. 

 

UiA skal ha aktive forskningsmiljøer på alle fagområder ved universitetet, og skal på noen 

utvalgte områder oppnå status som nasjonalt ledende. Universitetet har et særlig ansvar for 

å utvikle forskerutdanning og gode forskningsmiljøer innenfor profesjonsområdene 

institusjonen utdanner til. 

 

Universitetet skal utføre forsknings- og utviklingsoppgaver som blir etterspurt lokalt og i 

en større sammenheng. Forskningen ved UiA skal bygges opp både med egeninitiert 

forskning og oppdragsforskning. UiA skal gjennom sin forskning og 

formidlingsvirksomhet vise at universitetet tar medansvar for utviklingen av regionen, og 

skal være en aktiv bidragsyter i regionale medier og andre fora av betydning for 

landsdelens utvikling. 

 

God forskning er internasjonal. Uavhengig av om forskningsobjektet er lokalt eller globalt, 

skal forskningen vurderes etter en internasjonal målestokk. UiA skal legge til rette for 

publisering i anerkjente norske og internasjonale kanaler, og gi synlige bidrag til 

internasjonal forskning. 

 

God forskning er i stadig større grad preget av samarbeid internt i institusjonene og over 

institusjons- og nasjonsgrenser. UiA skal oppfordre til og legge til rette for 

forskningssamarbeid over fag- og profesjonsgrenser, med andre institusjoner og 

internasjonalt. UiA skal delta i nasjonale og internasjonale forskerskoler. 

 

Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og ressurser for å utvikle seg. UiA skal prioritere 

arbeidet for en offentlig finansiering av de nye universitetene på linje med de etablerte 

institusjonene. UiA er likevel avhengig av en betydelig vekst i den eksterne 

forskningsfinansieringen. Det skal legges til rette for at sentrale forskningsmiljøer ved UiA 

får prosjektstøtte fra EU. UiA skal gi god administrativ støtte til utarbeiding av søknader 

om norsk og internasjonal forskningsfinansiering.  

 

Innen 2015 skal UiA ha fordoblet antall publiseringspoeng i forhold til 2008. Minst 70 % 

av de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger skal ha førstekompetanse/ 

professorkompetanse. Minst ett forskningsmiljø ved UiA skal ha blitt Senter for 

fremragende forskning. UiA skal være blant de ledende i landet innenfor områder av 

profesjonsfaglig forskning. 

 

Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over forskningsaktiviteten ved UiA gjennom en 

presentasjon av relevante data om forskning og forskerutdanning hentet hovedsakelig fra 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), Felles studentsystem (FS), 

forskningsdokumentasjonssystemet ForskDok og rapporter fra UiA til Kunnskapsdepartementet. 

Rapporten er ment å være et instrument for Styret og ledere på alle nivåer ved Universitetet i 

Agder. 
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2. Sammendrag 
 

Målet med sammendraget er å presentere de viktigste punktene av forskningsmeldingen 2010, 

samt å gi en oppsummering av status og utvikling i forhold til UiAs strategi. 

 

Forskerutdanning 

UiA har i 2010 ti doktorgradsprogrammer fordelt på fire fakulteter. I tillegg er det i 2011 

opprettet doktorgradsprogram i Helsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og 

med det har alle fakulteter ved universitetet doktorgradsprogram. Fakultetsvise 

forskerutdanningsprogrammer skal utredes i 2011. Antall doktorgradsavtaler har økt fra 109 

avtaler i 2009 til 122 avtaler i 2010. 

 

Fremdeles regnes stillinger finansiert gjennom grunnbevilgningen som den viktigste kilden til 

stipendiatstillinger ved UiA. Disse har ikke økt fra 2009 til 2010 og det er uvisst om når UiA vil 

få økt bevilgning til slike stillinger. Dersom UiA skal få flere stipendiatstillinger må dette nås 

gjennom ekstern finansierte prosjekter, som NFR, EU, Nærings-PhDer. 

 

Vi ser en svak nedgang i antall uteksaminerte doktorander fra 9 avlagte doktorgrader i 2009 til 7 i 

2010. Det er færre enn det som kunne forventes ved normert tidsramme. På langt sikt antas dette 

å påvirke gjennomstrømningstid og gjennomføringsandelen. Det er viktig at både fakultetene og 

UiAs ledelse har fokus på at doktorander gjennomfører innen tidsrammen. 

 

Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskerskoler er nevnt i Strategisk plan for Universitetet i 

Agder 2010 – 2015. UiA er involvert i flere nasjonale forskerskoler, og 

matematikkdidaktikkmiljøet ved UiA har ledet den nordiske forskerskolen Nordic Graduate 

School in Mathematics Education (NoGSME). Unntatt forskerskolene, er det lite eksplisitt fokus 

på kvalitet i doktorgradsprogrammene i UiAs strategiplan. 

 

Vitenskapelig publisering 

Ifølge Strategisk plan for Universitetet i Agder 2010 – 2015 skal UiA innen 2015 ha fordoblet 

antall publikasjonspoeng i forhold til 2008, dvs. 518 poeng i 2015. Antall publikasjonspoeng ved 

UiA økte fra 295 poeng i 2009 til 448 poeng i 2010. Dette gir en økning på 52 %. Alle 

fakultetene, unntatt kunstfag, der mye av den faglige aktiviteten foregår som kunstnerisk 

utviklingsarbeid, har hatt en betydelig økning i antall publikasjoner. UiA er dermed godt på vei 

til å nå målet i forhold til Strategisk Plan og der er viktig å holde fokus på målet også fremover. 

 

Universitets strategiplan peker også på at UiA skal legge til rette for publisering i anerkjente 

norske og internasjonale kanaler. Andel Nivå-2-tidskrifter har økt fra 8,8 % i 2009 til 12,1 % i 

2010.  

 

Ifølge strategiplanen skal UiA utvikle forskningsmiljøene og legge til rette for forskning som er 

ledende i landet. Når det gjelder publikasjonspoeng per fagårsverk ligger UiA med 0,8 

publikasjonspoeng nå på gjennomsnittet av norske universiteter. UiA har fagmiljøer som ligger 

på et nasjonalt sett høyt nivå. Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi var den 8. 

mest publiserende enhet i Norge i 2009 og har en publikasjonsprofil tilsvarende den 7. plass i 

Norge i 2010. 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

UiAs strategiplan konstaterer at UiA er avhengig av en betydelig vekst i den eksterne 

forskningsfinansieringen. Når det gjelder finansiering fra NFR, har søknadsaktiviteten og 

tildelinger svakt økt fra 2009 til 2010. Det blir sendt mindre søknader til EU i 2010 enn i 2009, 

og det blir lagt vekt på å sende søknader med høy kvalitet. Av 6 innsendte EU-søknader ble 2 

innvilget i 2010. Til tross for den positive uttellingen har inntekter fra NFR og EU gått ned i 
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2010 i forhold til 2009. De nye EU-bevilgninger og noen av NFR-bevilgninger ville først merkes 

som inntekter i 2011. 

 

UiA ligger betydelig under landsgjennomsnitt når det gjelder eksterne inntekter fra NFR og EU 

per vitenskapelig ansatt. Vi må arbeide systematisk for å få opp både volumet og kvalitet på 

søknader. 

 

Forskningsformidling 

I 2010 var UiA det eneste universitet i Norge som har brukt en formidlingsmodul i 

budsjettfordelingsmodellen som insentiv for større formidlingsaktivitet. Universitetet i Stavanger 

har nå innført en tilsvarende resultatmodul etter modell fra UiA. Forskningsdagene er et av 

universitetets viktigste formidlingstiltak, og har blitt etablert som en fast del i universitetets 

formidlingsvirksomhet. 

 

Ifølge UiAs strategiplan skal minst 80 % av den faglige publiseringen ved UiA gjøres digitalt 

tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv innen 2015. Status pr. 31. desember 2010 viser at 18 % av 

vitenskapelig publikasjoner var deponert i AURA – universitetets åpne arkiv for vitenskapelige 

publikasjoner i fulltekst -, en like stor andel som i 2010. Med dette er UiA fremdeles best blant 

universitetene når det gjelder andel vitenskapelige publikasjoner i åpne arkiv. Det er store 

forskjeller i mulighetene for deponering av publikasjoner i de ulike kategorier og ikke alle forlag 

tillater deponering i åpne arkiv. Målet om 80 % kan bare nås om forlagenes publiseringspolitikk 

forandrer seg i de neste årene. 

 

Internasjonalisering 

Strategiplanen ved UiA peker på at universitetet skal være internasjonalt orientert, og at god 

forskning i økende grad er preget av samarbeid over institusjons- og nasjonsgrenser. I tillegg til 

en rekke EU/EØS-prosjekter der UIA forskerne er involvert, rapporterer fakultetene om mange 

andre sentrale internasjonale forskningsnettverk med UiA-deltakelse. Interesse for UiAs 

gjestforskerstipendordningen har økt, men rammen ble ikke fult utnyttet i 2010. 

 

Ifølge strategiplanen skal universitetets campusområder preges av institusjonens internasjonale 

orientering, og miljøet skal gjenspeile at mange av studentene og de ansatte har internasjonal 

bakgrunn. Andel utenlandske ansatte varierer fra fakultet til fakultet og ved UiA totalt har ca. 

19 % av vitenskapelige ansatte utenlandsk statsborgerskap. 

 

Rekruttering og kompetanse 

Strategiplanen ved UiA setter som mål at innen 2015 skal minst 70 % av de ansatte i 

undervisnings- og forskerstillinger ha førstekompetanse. Andel førstestillinger av vitenskapelige 

stillinger eksklusiv stipendiater har økt fra 56 % i 2006 til 66 % i 2010. Gjennomsnittet for de 

norske universiteter var ca. 81 % i 2010. Andel med professorkompetanse av vitenskapelig 

personell ved UiA er 16,2 % i 2010, mens spennet innenfor de norske universitetene er fra 15 % 

ved UiS til 25,3 % ved UiO. 

 

Ifølge strategiplanen skal det blant annet arbeides for jevnere fordeling mellom kjønnene i alle 

stillingskategorier. Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger ved UiA har ligget mellom 40-41 % 

i de siste årene, noe som omtrent tilsvarer de norske universitetenes gjennomsnitt. Andel kvinner 

ved UiA varier mellom de forskjellige stillingskategorier: Blant stipendiater er 51,3 % kvinner i 

2010, blant førstestillinger 30,9 % og blant professorene 18,4 % (gjennomsnitt ved norske 

universiteter er 21,6 %).  
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3. Forskerutdanning 

3.1. Oversikt over doktorgradsprogram 

Universitetet i Agder hadde i 2010 ti doktorgradsprogram fordelt på fire fakulteter: 

Fakultet for 

humaniora og 

pedagogikk 

Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap 

Fakultet for teknologi  

og realfag 

Fakultet for 

kunstfag 

 

Litteraturvitenskap Informasjonssystemer Informasjons- og 

kommunikasjons-

teknologi   

Utøvende rytmisk 

musikk  

 

Religion, etikk og 

samfunn 

Internasjonal organisasjon 

og ledelse 

Matematikkdidaktikk   

Språkvitenskap Offentlig administrasjon  Mekatronikk  

 

I tillegg er det i 2011 opprettet doktorgradsprogram i Helsevitenskap ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap og med det har alle fakulteter ved universitetet doktorgradsprogram.  

 

Fakultet for teknologi og realfag har søkt universitetsstyret om å etablere et ph.d.-program i 

teknologi med fire spesialiseringer. Ph.d.-programmene i IKT og mekatronikk skal inngå som to 

av spesialiseringene, og det er planlagt to nye spesialiseringer i fornybar energi og anvendt 

matematikk. Styret har stilt seg positivt til etableringen, og utkastet til program har vært forelagt 

en sakkyndig komité som har gitt positiv vurdering.  Det antas at det nye ph.d.-programmet vil 

bli godkjent før sommeren 2011. 

 

Styret har også stilt seg positive til å etablere program i Utdanningsvitenskap (Fakultet for 

humaniora og pedagogikk). Styret oppnevnte 17. november 2010 en sakkyndig komité som skal 

vurdere forslaget til program. Det vil tas stilling til endelig etablering seinere. 

 

I januar 2011 har rektor nedsatt en arbeidsgruppe, som skal vurdere fakultetsvise 

forskerutdanningsprogrammer. 

3.2. Forskerskoler 

Alle fakulteter har samarbeid med andre institusjoner/fagmiljøer i inn- og utland. De er involvert 

i både formelle og uformelle nettverk. Som eksempler på formaliserte forskerskoler kan følgende 

nevnes: 

Ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er fagmiljøet for Internasjonal organisasjon og 

ledelse sterkt involvert i National Research School in Business Economics and Administration 

som er et nettverk bestående av 13 institusjoner der Norges Handelshøgskole er vert. 

Ved Fakultet for humaniora og pedagogikk er ph.d.-programmet i Religion, etikk og samfunn 

tilsluttet den nasjonale forskerskolen Religion, values, society.  

Fakultet for teknologi og realfag har ledet forskerskolen Nordic Graduate School in Mathematics 

Education (NoGSME) som er finansiert av NordForsk. Denne forskerskolen har gitt 

vitenskapelige kurs, sommerskoler og seminarer. 
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3.3. Doktorgradsutdanning – egne program 

De neste to tabellene viser oversikt over utvikling og antall doktorgradsavtaler ved UiA de siste 

fem årene. 

 

Tabell 3.1 Oversikt over totalt antall doktorgradsavtaler på egne doktorgradsprogram 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 17 25 30 34 28 

Nordisk språk og litteratur (går ut) 17 20 20 17 9 

Litteraturvitenskap     1 1 3 

Språkvitenskap     1 3 4 

Religion, etikk og samfunn   5 8 13 12 

Fakultet for kunstfag     2 5 5 

Utøvende rytmisk musikk     2 5 5 

Fakultet for teknologi og realfag 23 32 36 46 50 

Matematikkdidaktikk 19 20 18 23 20 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut) 4 12 18 11 3 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi       12 22 

Mekatronikk         5 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 11 11 21 24 39 

Informasjonssystemer       5 10 

Internasjonal organisasjon og ledelse 11 11 21 19 25 

Offentlig administrasjon         4 

Sum 51 68 89 109 122 

Kilde: DBH 

 

Tabell 3.1 viser at det har vært jevn økning i antall doktorgradsavtaler ved UiA de siste årene. 

Nordisk språk og litteratur og Mobile kommunikasjonssystemer fases ut og det er dermed 

naturlig at antall avtaler går ned på disse programmene. Matematikkdidaktikk har hatt en 

nedgang i sine avtaler, noe som i hovedsak skyldes at tre har disputert i 2010 og at tilsetting i de 

ledige stillingene har tatt tid. 

 

Til sammenlikning viser tabellen under data om doktorgradsavtaler ved de andre universitetene i 

Norge. 

 

Tabell 3.2 Totalt antall doktorgradsavtaler for universitetene i Norge 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Herav KD-

finansierte 

i 2010 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  1 820 1 935 2 122 2 235 2367 913 

Universitetet for miljø- og biovitenskap  252 245 352 432 467 98 

Universitetet i Agder  - - 89 109 122 55 

Universitetet i Bergen  1 135 1 202 1 228 1 401 1489 553 

Universitetet i Oslo  2 049 2 277 2 532 2 694 2824 946 

Universitetet i Stavanger  141 171 209 222 228 67 

Universitetet i Tromsø  533 630 625 632 651 301 

Sum 5 930 6 460 7 157 7 725 8148 2933 

Kilde: DBH 
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Tabell 3.3 Oversikt over nye doktorgradsavtaler på egne doktorgradsprogram 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 0 10 4 6 4 

Nordisk språk og litteratur (går ut) 0 5 0 0 0 

Litteraturvitenskap     1 0 2 

Språkvitenskap     1 2 1 

Religion, etikk og samfunn   5 2 4 1 

Fakultet for kunstfag     2 2 0 

Utøvende rytmisk musikk     2 2 0 

Fakultet for teknologi og realfag 6 7 9 8 9 

Matematikkdidaktikk 4 1 4 4 1 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut) 2 6 5 0 0 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi       4 5 

Mekatronikk         3 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 10 0 12 5 14 

Informasjonssystemer       5 4 

Internasjonal organisasjon og ledelse 10 0 12 0 7 

Offentlig administrasjon         3 

Sum 16 17 27 21 27 

Kilde: DBH 

 

Antallet nye doktorgradsavtaler de siste tre år har vært stabilt. Årsaken til at tallet for 2009 er 

lavere enn i 2008 og 2010 er at opptak på program i Internasjonal organisasjon og ledelse foretas 

annethvert år. UiA har ikke fått økt antallet av statsfinansierte stipendiatstillinger og det er 

hovedforklaringen på at antallet nye avtaler ikke øker. 

 

Fakultetsrapportene viser at tilgangen på søkere til stipendiatstillinger er jevnt over god, selv om 

det varierer fra fagområde til fagområde. I KDs nylige reviderte forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning går det fram at “institusjonen må 

kunne sannsynliggjøre at studiet har et rekrutteringspotensial, samt et tilstrekkelig antall 

stipendiatstillinger knyttet til studiet, som tilsier at den kan opprettholde et nivå på 15 

doktorgradsstudenter over tid.” Fakultet for kunstfag har nå 5 ph.d.-studenter på sitt program, og 

fakultetet har ikke fått noen nye avtaler i 2010. Fakultetet vil neppe kunne oppfylle kravet om 15 

ph.d.-studenter på kort sikt. 

 

Det er økende antall utenlandske søknader og UiA ser behovet for spesialkompetanse for å 

vurdere disse. Det er ønskelig med en god balanse mellom norske og utenlandske ph.d.-studenter 

for å skape et større mangfold. Det bør tas hensyn til dette når utlysingstekstene formuleres, slik 

noen fakulteter allerede har vært bevisste på. 

3.4. Finansiering av stipendiatstillinger 

I dette avsnittet redegjøres det for finansiering av stipendiatstillinger og andre som tar 

doktorgrad. 

 

Tabell 3.4 Antall stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet på egne og på eksterne 

program 
Fakultet 2006 2007 2008 2009 2010 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 7 8 12 13 13 

Fakultet for teknologi og realfag 13 11 15 21 21 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 7 7 10 14 14 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 2 3 3 3 

Fakultet for kunstfag 3 3 4 4 4 

Sum 31 31 44 55 55 

Kilde: Budsjettdokumenter 
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Tabell 3.5 Finansieringskilde for ph.d.-studenter registrert på egne program 
Fakultet Egen budsjett-

ramme (inkl. 

fast ansatte) 

2009 

Egen 

budsjett-

ramme 

(inkl. fast 

ansatte) 

2010 

NFR 

2009 

NFR 

2010 

Andre 

eksternt 

finansierte 

2009 

Andre 

eksternt 

finansierte 

2010 

Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

18 11 3 2 13 15 

Fakultet for teknologi og 

realfag 

15 19 9 11 22 20 

Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap 

13 21 - 3 11 15 

Fakultet for kunstfag 4 4 - - 1 1 

Sum 50 55 12 16 47 51 

Kilde: DBH 

 

Fremdeles regnes stillinger finansiert gjennom grunnbevilgningen som den viktigste kilden til 

stipendiatstillinger. Det har ikke vært noen økning i antall stipendiatstillinger finansiert gjennom 

grunnbevilgning fra 2009 til 2010 og det er uvisst om når UiA vil få økt bevilgning til slike 

stillinger. Dersom UiA skal nå målet om flere stipendiatstillinger, vil det være nødvendig å sette 

fokus på å øke ekstern forskningsfinansiering som inkluderer finansiering av stipendiatstillinger. 

Andre eksternt finansierte inkluderer bl.a. finansiering fra industrien, finansiering fra lånekassens 

kvoteprogram og ansatte på andre institusjoner som er tatt opp på program ved UiA. 

3.5. Uteksaminerte kandidater og gjennomstrømning på egne 
program 

Tabell 3.6 viser utviklingen av uteksaminerte ph.d.-kandidater på UiAs egne program i perioden 

2006-1010. 

 

Tabell 3.6 Uteksaminerte kandidater på egne program 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 3 1 1 5 1 

Nordisk språk og litteratur (går ut) 3 1 1 5 1 

Litteraturvitenskap          

Språkvitenskap          

Religion, etikk og samfunn          

Fakultet for kunstfag          

Utøvende rytmisk musikk          

Fakultet for teknologi og realfag 1 1 2 3 6 

Matematikkdidaktikk 1 1 2 2 3 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut)       1 1 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi         2 

Mekatronikk          

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap       1  

Informasjonssystemer          

Internasjonal organisasjon og ledelse       1  

Offentlig administrasjon          

Sum 4 2 3 9 7 

Kilde: DBH 

 

Flere av universitetets doktorgradsprogram er så nye at det ikke finnes uteksaminerte kandidater 

ennå.  

 

Vi ser en svak nedgang i antall uteksaminerte doktorander fra 9 avlagte doktorgrader i 2009 til 7 i 

2010. Det er mindre enn forventet for 2010, noe som vil påvirke gjennomstrømningstiden og 
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muligens gjennomføringsandelen. Det er imidlertid forventet en økning i antallet disputaser i 

2011. 

 

Tabell 3.7 viser ph.d.-kandidatenes gjennomsnittlige tidsbruk på UiAs egne doktorgradsprogram. 

Tabellen viser netto tidsbruk for de kandidatene som er uteksaminert på det aktuelle programmet 

et bestemt år. Nettotid er antall årsverk ph.d.-kandidatene har brukt på studiet minus alle 

permisjoner og annen tid som ikke er brukt på studiet. 

 

Tabell 3.7 Gjennomstrømning - netto tidsforbruk (år) for kandidater på egne program 

 2010 

Nordisk språk og litteratur  

(programmet er nå delt i to: språkvitenskap og 

litteraturvitenskap) 3,8 

Matematikkdidaktikk 3,9 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2,9 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut) 3,0 

Internasjonal organisasjon og ledelse -- 

Gjennomsnitt 3,4 

Kilde: DBH/FS 

 

Siden antallet uteksaminerte kandidater er foreløpig er så lavt ved UiA, skal man være forsiktig 

med å tillegge disse dataene altfor stor betydning. Når antallet stiger vil dataene bli mer pålitelige 

og man kan gjøre reell tolkninger og se på utviklingen over tid.  

 

UiA ser imidlertid at gjennomstrømningen kunne vært bedre. Men UiA skiller seg ikke merkbart 

ut i sammenlikning med de andre universitetene (tabell 3.8). 

 

Tabell 3.8 Gjennomstrømning - sammenligning med andre universiteter 

 2008 2009 2010 

Universitet 

Brutto 

årsverk 

totalt 

Netto 

årsverk 

totalt 

Brutto 

årsverk 

totalt 

Netto 

årsverk 

totalt 

Brutto 

årsverk 

totalt 

Netto 

årsverk 

totalt 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4,8 3,4 -0,7 3,4 4,9 3,4 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 5,3 3,7 5,3 3,7 5,0 3,8 

Universitetet i Agder 4,8 4,7 5,7 4,4 4,0 3,4 

Universitetet i Bergen 5,2 4,7 4,5 3,9 4,5 3,8 

Universitetet i Oslo 6,0 5,1 4,6 3,8 4,7 3,8 

Universitetet i Stavanger 3,4 3,2 3,9 3,4 4,5 3,7 

Universitetet i Tromsø 6,0 3,9 4,8 3,8 5,3 3,8 

Gjennomsnitt 5,1 4,1 3,1 3,7 4,8 3,7 

Kilde: DBH 

 

Vurdering av gjennomstrømning i fakultetsrapportene 

Fakultet for humaniora og pedagogikk rapporterer at gjennomstrømningen for Religion, etikk og 

samfunn virker tilfredsstillende ut fra at flere avhandlinger er levert. Programmet er imidlertid så 

nytt at det er litt tidlig å vurdere gjennomstrømning. 

For språkvitenskap og litteraturvitenskap var det i 2010 kun en disputas, mot fem året før. Dette 

vurderes som under ønsket nivå, men fakultetet antar at dette vil endre seg noe med overgangen 

til treårige stipend og terminering av fireårige stipend med 25 pst. tid til undervisning. 

 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap rapporterer om god progresjon på programmet i 

Informasjonssystemer, men om forsinkelser i programmet Internasjonal organisasjon og ledelse. 

Programmet i Offentlig administrasjon er nytt, men fakultetet melder om at alle er godt i gang 

med avhandlingsarbeidet og at flere har gjennomført opplæringsdelen. 
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Fakultet for teknologi og realfag rapporterer om at flere ph.d.-studenter på programmet 

Matematikkdidaktikk har vanskeligheter med å fullføre innen tre år. Av årsaker nevner fakultetet 

at ph.d.-studentene som er med i prosjekter legger ned mye arbeid i disse, også arbeid som ikke 

har direkte med avhandlingen å gjøre. Når finansieringsperioden er over begynner de fleste i 

annet arbeid og det viser seg at det blir vanskelig å rydde nok tid til arbeid med avhandlingen. 

Både veiledere og ph.d-studenter har imidlertid stort fokus på å fullføre innen kontraktsperioden. 

I programmene IKT/ mobile kommunikasjonssystemer melder fakultetet om at de tre som har 

disputert i 2010 har brukt nettotid på tre år eller mindre og gjennomstrømningen vurderes derfor 

til å være svært bra. 

Det er for tidlig å si noe om gjennomstrømningen for programmet Mekatronikk. 

 

Fakultet for kunstfag melder om god progresjon for ph.d.-studentene i sitt ene program 

“Utøvende rytmisk musikk”, men programmet er for nytt til at det finnes uteksaminerte 

kandidater. 

 

Ifølge DBH ble tre doktorgradsavtaler avbrutt ved UiA i 2010: Én ved Fakultet for teknologi og 

realfag og to ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

3.6. Ansatte og stipendiater på eksterne program 

I tillegg til at UiA utdanner kandidater på egne program, er det en del stipendiater og fast ansatte 

som deltar på forskerutdanning ved andre institusjoner. Oversikt over disse avtalene vises i 

tabellen nedenfor. 
 

Tabell 3.9 UiA-ansatte (stipendiater og fast ansatte) på eksterne program - samtlige avtaler  

Fakultet 2006 2007 2008 2009 2010 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - * 14 21 25 24 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 17 14 11 11 7 

Fakultet for kunstfag  6 7 7 6 

Fakultet for teknologi og realfag 23 25 26 22 21 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 11 20 15 20 16 

Sum - * 79 80 85 74 

Kilde: FS, rapporter til KD (*UiA mangler tall for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for 2006.) 

 

Antallet ph.d.-studenter på eksterne program har vært rimelig stabilt de siste årene. UiA ser nå en 

nedgang fra 2009 til 2010. Nedgangen vil trolig fortsette i årene framover, siden UiA nå har flere 

egne, aktuelle program for disse ph.d.-studentene. UiA har i 2010 registrert 5 nye avtaler på 

eksterne program. Det er et lavere antall enn for tidligere år, noe som var forventet. 

  

Tabell 3.10 viser antall uteksaminerte kandidater på de ulike fakultetene.  

 

Tabell 3.10 UiA-ansatte (stipendiater og fast ansatte) på eksterne program – uteksaminerte  

Fakultet 2006 2007 2008 2009 2010 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap       4 3 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 3 5 3 1 5 

Fakultet for kunstfag   1   1 1 

Fakultet for teknologi og realfag 1 1 5 1 2 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap   5 3 7 1 

Sum 4 12 11 14 12 

Kilde: FS, rapporter til KD 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk rapporterer om at fem ansatte som var tatt opp på eksterne 

program disputerte i 2010. Av disse var fire fra Institutt for pedagogikk og en fra Institutt for 

religion, filosofi og historie. Samarbeidet med institusjonene der ph.d.-studentene er tatt opp har 

fungert tilfredsstillende. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap rapporterer om at de fleste som er knyttet til 

program utenfor UiA bruker mer enn tre år før de disputerer. Årsaker til dette kan være 

permisjoner som skyldes annet faglig arbeid/undervisning og fødselspermisjoner.  

Samarbeidet med gradsgivende institusjon vurderes til å være godt.  

 

Fakultet for teknologi og realfag rapporterer om at ca. halvparten av ph.d.-studentene på eksterne 

program har framdrift i forhold til planen. Den andre halvparten er forsinket. Som tiltak for å 

bedre kvaliteten og gjennomstrømningen nevner fakultetet at ph.d.-studentene skal levere kopi av 

avtaler, opptaksbrev og framdriftsrapporter og at veiledere skal levere sine veilederrapporter. 

Samarbeidet med gradsgivende institusjon vurderes til å være bra. 

 

Fakultet for kunstfag kan melde om at progresjonen for deres ph.d.-studenter på eksterne 

program er seinere enn det ideelle, men de nærmer seg slutten og fakultetet har gjort en stor 

satsing på å oppgradere personalet.  

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har forholdsvis mange ph.d.-studenter på eksterne program 

siden de ikke har hatt eget ph.d.-program. Fakultetet rapporterer om at noen ph.d.-studenter er i 

rute og andre er noe forsinket. Årsaker til dette kan være permisjoner, at det har tatt lang tid å få 

tilbakemelding på artikler, at veileder har blitt syk med mer. Fakultetet ser imidlertid at ph.d.-

studentene som har hatt veileder i fakultetet generelt sett har bedre oppfølging og progresjon. 

Fakultetet ser fram til å få i gang sitt eget ph.d-program og mener det vil ha betydning for 

veiledning og oppfølging ellers som vil ha betydning for gjennomstrømningen. 

3.7. Implementering av handlingsplan for forskerutdanning 

UiA har i 2010 hatt fokus på å iverksette tiltak som var en følge av arbeidet med handlingsplan 

for forskerutdanning. Av igangsatte tiltak kan følgende nevnes: 

 Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) ble oppnevnt våren 2010 og hadde sitt første møte 

høsten 2010.  

 Fakultet for teknologi og realfag er i gang med å få på plass en prøveordning for integrert 

ph.d.-program. 

 Det er utarbeidet retningslinjer for samordning av tilsetting i stipendiatstilling og opptak til 

doktorgradsprogram. Dette var et samarbeid mellom Personal- og organisasjonsavdelingen, 

fakultetene og forskningssekretariatet. 

 Det er laget retningslinjer og avtalemal for fellesgrader og cotutelle. 

 Seminar for doktorgradsveiledere ble påbegynt i desember 2010 og har fortsatt våren 2011 

med totalt tre samlinger. 

 Fakultet for teknologi og realfag tok ansvaret for et felles kurs på 5 studiepoeng i 

vitenskapsteori og etikk. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra ph.d.-studentene. 

 

3.8. Mål og risikovurderinger 

Tabell 3.11 Styringsparametere fra Kunnskapsdepartementet 
Styringsparametere Resultat   Ambisjonsnivå 

 2008 2009 2010 2011 

Antall uteksaminerte 

doktorgradskandidater, per 

undervisnings-, forsknings- og 

formidlingsstilling 

0,006 0,016 0,013 0,035 

Kilde: Plan til KD 2011 

 

Antall uteksaminerte doktorander i 2010 har vært betydelig færre enn det som kunne forventes 

ved normert tidsramme. På langt sikt antas dette å påvirke gjennomstrømningstid og 

gjennomføringsandelen. Det er viktig at både fakultetene med doktorgradsprogrammer og UiAs 
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ledelse har fokus på at doktorander gjennomfører innen tidsrammen. Det forventes i 2011 en 

sterk økning i antall uteksaminerte kandidater, som gjenspeiles i ambisjonsnivå i tabellen 

ovenfor. 

 

Antall kvalifiserte søkere per utlyste stilling varier mye med fagområdene. Antall utenlandske 

søkere med bedre kvalifikasjoner enn norske søkere er en tendens innen særlig de teknologiske 

fagene, men i økende grad også i andre områder. Dette er en nasjonal utfordring. Fakultet for 

teknologi og realfag er i gang med å få på plass en prøveordning for integrert ph.d.-program, som 

skal bidra til å beholde norske studenter ved universitetet. 

 

Mangel på stipendiatstillinger gjør at enkelte programområder kan bli sårbare og universitetets 

veiledningskapasitet forblir underutnyttet. Stipendiatene er også en viktig innsatsfaktor i 

forskningen som produseres ved institusjonen. Antall stipendiatstillinger må økes gjennom 

ekstern finansierte prosjekter (NFR, EU, Nærings-PhDer). 
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4. Vitenskapelig publisering 

4.1. Publikasjonspoeng 

Datagrunnlaget for avsnittet om vitenskapelig publisering er tatt fra DBH på bakgrunn av 

registrerte publikasjoner i ForskDok og Cristin (fra 2010). Alle norske institusjoner innen høyere 

utdanning (universiteter, vitenskapelig høyskoler og høyskoler) levere standardiserte tall til 

databasen. Publikasjonene er kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering og publisert i en 

poenggivende publiseringskanal. Universitets- og høyskolerådet (UHR) er premissgiver for 

kriteriene som publikasjonene blir bedømt etter får å inngå i DBHs database for vitenskapelig 

publisering.   

 

Figur 4.1 viser at Universitetet i Agder har opplevet en betydelig vekst i publikasjonspoeng fra 

2009 til 2010. UiAs vekst er på 52 % fra 2009-2010 mens de resterende universiteter har generelt 

en svak vekst, unntatt UMB som har økt med 17,2 %. De statlig vitenskapelige høyskoler har 

også en betydelig vekst på gjennomsnittlig 29 %.   
 

Figur 4.1 Økning i publikasjonspoeng fra 2009-2010 

 
Kilde: DBH 

 

Flere faktorer kan ha bidratt til den betydelige økningen i publikasjonspoeng: økt bevissthet på 

publisering gjennom økt diskusjon og tildeling av forskningstid kan ha ført til mer 

forskningsaktivitet, økt publisering i poenggivende kanaler, økt fokus på nivå 2-kanaler og økt 

rapportering av forskningsresultater. Flere ansettelser i førstestillinger kan også ha bidratt til mer 

forskningsaktivitet. 

 

Det nasjonale bildet i forhold til utvikling av publikasjonspoeng fra 2004-2010 

I 2009 utgjorde den samlede vitenskapelige produksjonen i UoH-sektoren 13122 

publiseringspoeng. Tallet er 66 prosent høyere enn i 2004, det første året da publiseringspoeng 

kom med som underlag for budsjettfordelingen i sektoren. Figur 4.2 viser den årlige utviklingen 

med fordeling på nivå 1 og 2. Andelen på nivå 2 forutsettes å være rundt 20 prosent og har vært 

relativt stabil i perioden sett under ett, men den har gått litt ned de siste par årene. 

 

Det nye i 2010 er at den relativt betydelige årlige veksten i publisering på begge nivåer ser ut til å 

avta. Fra 2009 til 2010 er veksten på 4,6 prosent. De store universitetene og de statlige 

høgskolene samlet sett har imidlertid lavere vekst enn dette. De mindre universitetene, unntatt 

Stavanger, og de vitenskapelige høgskolene har derimot betydelig vekst. Statistikken der viser 

også at produktivitetsveksten pr. årsverk og vitenskapelig ansatt har flatet ut de siste par årene. 
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Figur 4.2 Antall publikasjoner på nivå 1 og 2 gjennom årene 2004-2010, samt prosentandel 

på nivå 2 (høyre akse). 

 
Kilde: DBH 

 

I den uavhengige målingen basert på artikler i internasjonale tidsskrifter som indekseres for Web 

of Science (ISI) vil tallene for 2010 ikke være klare før i juni. Stikkprøver som vi har foretatt 

online tyder imidlertid at vi ser en utflating av veksten (relativt til andre land) også der.  

 

UiAs bilde i forhold til utvikling av publikasjonspoeng fra 2004-2010 

 

Figur 4.3 Antall publikasjoner på nivå 1 og 2 gjennom årene 2004-2010, samt prosentandel 

på nivå 2 (høyre akse) ved UiA.  

 
Kilde: DBH 
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Figuren viser en relativ økning på både nivå 1 og nivå 2. Den viser også en markert økning over 

nivå 2 publikasjoner fra 8,8 % i 2009 til 12,1 % i 2010. 

 

Tabell 4.1 Publikasjonspoeng per institutt og andel nivå 2 publisering 

  2007 2008 2009 2010 

  Totalt 

Nivå 2 

(i pst.) Totalt 

Nivå 2 

(i pst.) Totalt 

Nivå 2 

(i pst.) Totalt 

Nivå 2 

(i pst.) 

Universitetet i Agder 235,9 15,6  259,2 13,2  294,9 8,8 448,3 12,8 

(uspesifisert enhet) 0,5 0,0 0,8 0,0 6,4 0,0 11,5 21,8 

Fakultet for helse- og idrettsfag 13,8 27,6 14,3 15,8 25,9 9,3 40,8 14,7 

Institutt for folkehelse, idrett og 

ernæring 8,0 21,3 2,7 17,1 6,9 10,6 16,9 26,4 

Institutt for helse- og 

sykepleievitenskap 2,2 18,2 4,8 0,0 8,4 1,2 11,3 8,5 

Institutt for psykososial helse             5,8 0,0 

(uspesifisert enhet) 3,6 63,2 6,8 33,7 10,5 16,6 6,8 30,8 

Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 77,4 26,1 113,8 16,7 80,4 10,5 141,1 16,1 

Institutt for fremmedspråk og 

oversetting 1,0 0,0 17,3 28,6 14,1 9,1 18,6 48,0 

Institutt for nordisk og mediefag 40,8 13,6 36,5 11,1 15,8 9,2 47,3 5,3 

Institutt for pedagogikk 16,7 50,0 16,5 0,0 9,2 4,7 14,2 0,0 

Institutt for religion, filosofi og 

historie 18,9 30,3 43,3 30,8 40,8 13,8 46,9 28,5 

(uspesifisert enhet)     0,2 0,0 0,5 0,0 14,1 16,2 

Fakultet for kunstfag 1,7 0,0 1,7 0,0 8,4 42,9 3,0 0,0 

Institutt for musikk 0,0 0,0 1,0 0,0 5,4 20,0 2,0 0,0 

Institutt for visuelle og sceniske 

fag 1,7 0,0 0,7 0,0 3,0 100,0 0,0 0,0 

(uspesifisert enhet)             1,0 0,0 

Fakultet for teknologi og 

realfag 79,3 5,8 66,4 8,0 115,5 4,4 156,1 6,7 

Institutt for matematiske fag 29,1 2,9 20,0 26,4 39,2 4,6 36,6 16,6 

Institutt for naturvitenskapelige 

fag 0,8 0,0 2,2 0,0 7,2 4,7 8,4 2,5 

Institutt for ingeniørvitenskap 4,7 10,3 5,4 2,7 11,2 8,8 27,9 5,4 

Institutt for IKT 34,4 10,0 35,5 1,5 56,0 3,7 26,4 6,6 

(uspesifisert enhet) 10,3 0,0 3,3 0,0 1,9 0,0 56,9 3,1 

Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap 63,2 19,3 62,2 14,7 58,4 13,9 95,1 15,6 

Institutt for arbeidsliv og 

innovasjon 4,2 27,3 6,2 12,8 16,3 14,8 11,8 45,1 

Institutt for 

informasjonssystemer 24,1 12,3 13,8 9,3 8,4 13,1 18,8 8,8 

Institutt for sosiologi, sosialt 

arbeid og velferdsfag  1,9 0,0 17,4 20,0 10,6 0,0 2,6 38,8 

Institutt for statsvitenskap og 

ledelsesfag 19,0 39,1 14,7 25,4 8,2 26,1 16,8 14,3 

Institutt for økonomi 13,9 14,4 8,1 7,2 11,7 20,7 26,1 7,7 

(uspesifisert enhet)     2,0 0,0 3,2 2,6 19,1 18,5 

Kilde: DBH 

 

UiAs vekst på 52 % er spredt over flere fakulteter som har vekst i publiseringspoeng på 

henholdsvis 57 % (Fakultet for Helse og Idrettsfag); 75 % (Fakultet for Humaniora og 

Pedagogikk); 29 % (Fakultet for Teknologi og Realfag); og 63 % (Fakultet for Økonomi og 

Samfunnsvitenskap). Nivå 2 andelen er fulgt med veksten i den samlede publisering, hvilket 

indikerer at kvaliteten i publiseringen holder nivå.  
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Tabell 4.2 Publikasjonspoeng per fagårsverk og førstestilling/postdoktor (2009-2010) – 

sammenlikning med andre institusjoner 

 
Publikasjonspoeng 

pr. fagårsverk* 

Publikasjonspoeng pr. 

førstestilling / postdoc 

Nivå 2 poeng pr. 

førstestilling / postdoc 

Institusjon 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Alle institusjoner 0,7 0,7 1,6 1,6 0,6 0,6 

Universiteter 0,9 0,9 1,8 1,9 0,8 0,8 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 

0,9 0,8 2,0 1,9 0,9 0,8 

Universitetet for miljø- og 

biovitenskap 

0,7 0,7 1,2 1,4 0,4 0,5 

Universitetet i Agder 0,5 0,8 1,0 1,5 0,2 0,5 

Universitetet i Bergen 0,9 1,0 1,7 1,8 0,8 0,8 

Universitetet i Oslo 1,1 1,1 2,3 2,3 1,1 1,0 

Universitetet i Stavanger 0,7 0,8 1,4 1,4 0,5 0,5 

Universitetet i Tromsø 0,7 0,7 1,4 1,4 0,6 0,5 

Statlige høyskoler 0,3 0,3 0,9 0,8 0,2 0,2 

Statlige vitenskapelige 

høyskoler 

0,6 0,7 1,2 1,5 0,5 0,6 

Private høyskoler 0,4 0,4 1,3 1,2 0,2 0,3 

Private vitenskapelige 

høyskoler 

0,8 0,8 1,4 1,4 0,4 0,4 

Kilde: DBH  

*Fagårsverk: alle vitenskapelig ansatte inkl. midlertidig stilling og direkte støttefunksjoner som eks. bibliotekarer  

**Førstestilling: omfatter førstelektorer, førsteamanuenser, professor (II), dosent, postdoktor og forsker 

 

Tabell 4.2 viser at UiA har hatt den høyeste veksten i sektoren i publikasjonspoeng generelt men 

også i publiseringpoeng per vitenskapelig fagårsverk. UiA ligger nå på 0,8 poeng per fagårsverk 

hvilket er på samme nivå som de universiteter som vi sammenligner oss med. UiB og UiO legger 

på rundt 1,0 poeng og de resterende rundt UiAs nivå på 0,8 poeng. Publiseringspoeng per 

førstestilling/postdoc viser også en solid vekst som en av de få universiteter.  

 

I våren 2011 ble Cristin introdusert som nytt nasjonal forskningsdokumentasjonssystem. 

Overgang til nytt system var en utfordring for institusjoner som hadde ForskDok før, og førte ved 

UiA til at en del publikasjonspoeng ble registret under feil enhet. 57 publiseringspoeng ved 

Fakultet for Teknologi og Realfag ble registrert under "uspesifisert enhet". Det fleste av disse 

poengene hører til Institutt for IKT, som rapportere selv om 62 publiseringspoeng for 2010. 

Institutt for IKT var i 2009 den 8. mest publiserende enhet i Norge med 4 publikasjonspoeng per 

vitenskapelig ansatt. Pga. feil registrering er instituttet registrert med 1,4 publikasjonspoeng per 

vitenskapelig ansatt i 2010. Feilregistreringen er meldt inn i DBH. Ifølge Instituttets egen 

statistisk ville instituttet være den 7. mest publiserende enhet i 2010 med 4 publikasjonspoeng 

per vitenskapelig ansatt. 

 

Andre institutter ved UiA som markerer seg med høy publisering per førstestilling er Nordisk og 

Mediefag; Religion, filosofi og historie samt Matematiske fag. 
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Følgende 25 publiseringskanaler genererer flest publikasjonspoeng for UiA i 2010 

 

Tabell 4.3 Publiseringskanaler som genererer flest publikasjonspoeng for UiA i 2010 

Kanaltittel Nivå 

Sum av  

publikasjonspoeng 

IEEE conference proceedings 1 24,07 

 Høyskoleforlaget 1 18,05 

 Novus Forlag 1 17,6 

 Universitetsforlaget 1 15,38 

 Tapir Akademisk Forlag 1 12,54 

 Fagbokforlaget 1 12,18 

 VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & 

Co. KG 1 10 

 Cambridge University Press 2 10 

 Walter de Gruyter 2 9 

 Praeger 2 8 

 Oxford University Press 2 8 

 The Montana Mathematics Enthusiast 1 7,66 

 Gyldendal Akademisk 1 6,65 

 Lecture Notes in Computer Science 1 6,63 

 Cappelen Akademisk Forlag 1 6,3 

 Historia Mathematica 2 6 

 Public Health Nutrition 2 5,46 

 Alvheim og Eide akademisk forlag 1 5 

 NOKOBIT - Norsk konferanse for 

organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 1 4,98 

 IEEE transactions on systems, man and 

cybernetics. Part B. Cybernetics   2 4,89 

 Scandinavian Journal of Educational Research 2 4,5 

 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC) 

Proceedings 1 4 

 IASTED International Conference Modelling, 

Identification, and Control : Proceedings 1 3,66 

 Nordisk matematikkdidaktikk 1 3,25 

 Kilde: DBH 

 

4.2. Publikasjonsformer 

Tidsskriftsartikler, antologiartikler og monografier gis ulik vekt i publiseringsindikatoren. 

Figuren viser at bokpubliseringen har økt i forhold til tidsskriftspubliseringen, men at mønsteret 

har stabilisert seg de siste fire årene. Forskjellen mellom 2004 og 2005 skyldes at særlig 

bokpubliseringen ble mangelfullt registrert i 2004.  
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Figur 4.4 Publikasjonsformenes prosentandeler av publikasjonspoengene 2004-2010 

– det nasjonale bildet 

 
Kilde: DBH 

 

Figur 4.5 Publikasjonsformenes prosentandeler av publikasjonspoengene 2004-2010 

– UiAs bilde 

 
Kilde: DBH 

 

UiAs profil viser at det er et relativt høyt antall antologiartikler sammenlignet med det nasjonale 

bildet, men dog stabilt. Statistikken viser også en økning av tidsskriftartikler. 
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4.3. Mål og risikovurdering 

Publikasjonspoeng er en sentral indikator for forskningsproduksjonen og UiA opererer med et 

styremål om fordobling av publiseringspoeng fra 2008 til 2015, dvs. 518 publikasjonspoeng i 

2015. Figuren herunder viser planmålet og den reelle veksten fra 2008-2010. Med den flotte 

veksten i 2010 legger UiA godt an til å nå sine mål om en fordobling i 2015.  

 

Figur 4.6 Styremål og reel vekst 

 
Kilde: DBH/UiA 

 

Fakultetene anslår at følgende måltall for forskningspublisering kunne prøves å nå i 2015 (SFU 

sak 0811) (regnet i DBH-poeng): 

- Helse- og idrettsvitenskap: 60 (14 i 2008) 

- Humaniora og pedagogikk: 130 (114 i 2008) 

- Kunstfag: 6 i SFU- sak og 10 i fakultetsrapport (2 i 2008) 

- Teknologi og realfag: 180 (66 i 2008) 

- Økonomi og samfunnsvitenskap: Fakultetet anslår et tre-sifret tall i 2015 (fakultets 

strategiplan). 

 

Utfordringen og dermed også risikoen er å holde det høye publiseringsnivå fra 2010 i de 

kommende år. I kvalitetsrapportene for forskning som alle fakulteter utarbeider blir der fokusert 

på utfordringen med økt publisering. Noen fakulteter har innført normtall for publisering på 

enheter/ansatte mens andre jobber med tiltaksplaner og støtteordninger som fokuser på 

registrering, publiseringskanalene, trykkestøtte og finansiering av flere post.doc. Fire fakulteter 

har konkrete måltall for økt publisering i forhold til realisering av styremålet om fordobling av 

publiseringspoeng fra 2008-2015.  

 

Det er også viktig å være bevisst på at selv om publikasjonspoeng er en viktig indikator i det 

norske systemet, så er det andre måter å måle publikasjonskvantitet og – kvalitet i internasjonal 

sammenheng. Impactfactor, citation index og Hirsch-index er noen måter å sammenligne seg 

med fagfeller internasjonalt. 
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5. Eksternt finansiert virksomhet 

 

Figur 5.1 Hovedtrekk i offentlig finansiert forskning i Norge i 2010 

 
Kilde: NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem (tall fra NIFU og NFR) 

 

Som figuren ovenfor viser, så er 25 % av all offentlig finansiering av forskning kanalisert 

gjennom Norges forskningsråd i 2010. Kun 32 % ble bevilget over U og H institusjonenes 

rammer. Av disse går mesteparten til de fire gamle universitetene. Dette illustrerer godt 

viktigheten i at UiA henter forskningsmidler fra NFR for å få opp volum og aktivitet.  

 

5.1. Norges Forskningsråd 

Tabell 5.1 Norges forskningsråds totalinnsats knyttet til den nasjonale 

Forskningsmeldingens prioriteringer (i mill. kr) 
Strukturelle 2006 2007 2008 2009 Endring 2006-

2009 (i %) 

Grunnforskning 2237,2 2687,7 2677,9 2779,3 24 

Internasjonalisering 876,9 1233,4 1333,0 1568,6 79 

Nyskaping og 

innovasjon 

2182,0 2574,0 2893,7 2316,7 47 

Teknologiområder      

Bioteknologi 582,1 628,4 688,2 751,1 29 

IKT 548,4 616,4 658,0 746,3 36 

Nanoteknologi / 

nye materialer 

214,6 261,2 283,4 256,5 20 

Tematiske 

prioriteringer 

     

Energi og miljø 922,2 1174,9 1282,4 1510,2 64 

Hav 476,1 573,9 621,8 651,8 37 

Helse 584,5 753,3 879,0 977,4 67 

Mat 618,7 643,1 667,9 719,3 16 

Velferd 212,5 298,0 323,1 344,6 62 

Kilde: Norges forskningsråd 

 

I forhold til utviklingen i prioriteringer siden 2006 er det verd å merke seg at 

internasjonaliseringsdimensjonen er blitt svært mye viktigere. Det er også en stor økning 
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innenfor Energi og Miljø, Helse og Velferd. Generelt har det vært en nominell vekst på alle 

områder. 

I avsnittet nedenfor vil alle data som omhandler eksternt finansiert virksomhet, være enten 

regnskapsførte utgifter eller data utgitt av Norges Forskningsråd. 

 

UiA har i tillegg til de søknadene og innvilgede prosjekter som er angitt nedenfor, også en høy 

aktivitet når det gjelder samarbeid og partnerskap i NFR- og andre eksternt finansierte prosjekter. 

I tillegg er UiA sentral i flere prosjekter i Regionalt forskningsfond Agder, der bedrifter står som 

søker. Denne aktiviteten vil ikke alltid speiles i statistikken nedenfor. Det er likevel et mål at UiA 

skal ha høy forskningsaktivitet i samarbeid med regionalt og annet næringsliv, selv om dette ikke 

vises innenfor det mål- og resultatstyringssystemet som brukes på UH-sektoren i dag.  

 

Tabell 5.2 Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2008-2010 

 2008 2009 2010 

Fakultet Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget 

Fakultet for helse og idrettsvitenskap 4 2 3 0 4 1 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 3 0 9 4 4 1 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 4 3 11 4 15 4 

Fakultet for tekologi og realfag 5 1 13 3 23 8 

Fakultet for kunstfag 2 1 1 0 0 0 

Totalt 18 7 37 11 46 14 

Kilde: Norges forskningsråd. Tabellen inkluderer ikke søknader som er trukket. Tabellen inkluderer søknader som er 

mottatt, men ikke behandlet i NFR. 

 

Det er svært stor variasjon mellom fakultetene når det gjelder aktivitet i NFR. Fakultet for 

teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsfag har hatt en jevn økning i antall 

søknader. Fakultet for humaniora og pedagogikk har hatt en liten nedgang fra 2009, da 

aktiviteten var svært høy. Det er bare Fakultet for kunstfag som ikke har søkt NFR i 2010, ellers 

har alle fakulteter hatt en økning fra forrige år. Dette fakultetet har også begrensede muligheter i 

forhold til de andre, da det lyses svært få midler ut til kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Det er fremdeles et stort potensiale i å øke NFR-aktiviteten ved UiA selv om tendensen er god. 

Det har vært en jevn økning i antall søknader, og da er heller ikke alle NFR prosjektene som UiA 

deltar i som partnere sammen med andre institusjoner og/eller regionalt og annet næringsliv 

inkludert. 

 

Tabell 5.3 Søknadsaktivitet 2008-2010 (i 1 000 kr) 

  2008 2009 2010 

Midler søkt per fakultet Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget 

Fakultet for helse og idrettsvitenskap 13 849 3 166 19 712 0 10 587 8 000 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 6 389 0 25 000 6 800 10 279 10 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 4 126 2 398 37 208 1 775 35 425 3 696
1
 

Fakultet for tekologi og realfag 23 248 8 71 836 556 76 060 891
2
 

Fakultet for kunstfag 2 515 184 4 430 0 0 0 

UiA sentralt 670 670 1 600 1 600 250 250 

Totalt 50 797 6 426 159 786 10 731 132 549 12 837
3
 

Kilde: Norges forskningsråd.  
                                                 
1
 I tillegg til innvilgede søknader, er det også søknader der resultatet ikke foreligger per mars 2010. 

2
 I tillegg til innvilgede søknader, er det også søknader der resultatet ikke foreligger per mars 2010. 

3
 Summen er ikke endelig da det i tillegg er søknader på om lag 22 mill. kroner som er til behandling i NFR. 
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Selv om antall søknader til NFR har økt, er det flere av søknadene som er av beløpsmessig 

beskjeden størrelse. Innvilgede søknader utgjør til sammen 12,8 mill. kroner i 2010, en betydelig 

andel av dette er bevilget gjennom Regional Forskningsfond. Dette er en økning på om lag 2 

mill. kroner fra 2009.  

 

Tabell 5.4 NFR-inntekter ved universiteter 2007-2010 (i 1000 kr) 

Universitet 2007 2008 2009 2010 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 479 498 513 628  581 158 648 969 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 124 820 133 067 134 792 145 640 

Universitetet i Agder 16 267 25 111 29 760 24 189 

Universitetet i Bergen 411 490 331 805  358 917 348 701 

Universitetet i Oslo 591 192 641 450 649 492 618 626 

Universitetet i Stavanger 21 603 30 288 26 823 28 508 

Universitetet i Tromsø 143 943 176 975 213 680 190 847 

Kilde: DBH 

 

UiA er det universitetet som har lavest inntekt fra NFR nominelt sett. Dette må likevel sees i 

forhold til vitenskapelige ansatte, og i forhold til ansattes forskningstid. Det er ennå slik at UiA 

ikke har basisfinansiering for forskning tilsvarende de fire gamle universitetene. Derfor vil det ta 

lenger til å opparbeide en stor portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter. UiA har 

hatt en nedgang siden 2009, men en økning på 33 % siden 2007. Det er satt i gang flere interne 

tiltak for å øke aktiviteten i NFR. Også UiB, UiO og UiTø har hatt en nedgang i sine NFR 

inntekter fra 2009 til 2010. 

5.2. EU 

Norge har via EØS-avtalen full tilgang til å søke midler i EUs rammeprogram og det er en sentral 

oppgave for Forskningsrådet å bistå norske søker med assistanse og informasjon gjennom NCP-

nettverket. UiA har siden 2008 hatt en dedikert rådgiver ansatt for å følge utviklingen i 

rammeprogrammet, assistere forskerne og informere om kommende utlysninger. EU-midler teller 

tungt i RBO-modellen og er en tellekant som har stor variasjon fra år til år. 

 

Tabell 5.5 Antall søknader fra UiA i perioden 2007-2010 

  2007 2008 2009 2010 

Søknader sendt per fakultet Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Fakultet for Helse & 

Idrettsvitenskap 1 1 0 0 1 0 0 0 

Fakultet for Humaniora & 

Pedagogikk 0 0 0 0 1 0 0 0 

Fakultet for Økonomi & 

Samfunnsvitenskap 3 0 1 0 4 0 1 1 

Fakultet for Teknologi & 

Realfag 6 0 2 0 10 1 5 1 

Fakultet for Kunstfag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 10 1 3 0 16 1 6 2 

Kilde:NFR/UiA 
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Tabell 5.6 EU-inntekter ved universiteter 2007-2010 (i 1000 kr) per vitenskapelig tilsatt 
 2007 2008 2009 2010 Endring 

2009-2010 

Norges teknisk-

naturvitenskaplige universitet 

13,5 16,7 6,2 23 267,6 

Universitetet for miljø- og 

biovitenskap 

10,9 11,6 18,9 9,4 -50,4 

Universitetet i Agder 2,8 0,9 6 0,4 -92,8 

Universitetet i Bergen 12,2 6,6 16,3 24,3 48,8 

Universitetet i Oslo 17,6 16,4 23,3 16,4 -29,9 

Universitetet i Stavanger 5,5 4,4 3,2 7,1 119,4 

Universitetet i Trømsø 7,5 11,4 11,2 6,7 -40,6 

Kilde: Tilstandsrapport 2011 

 

UiA har i perioden 2007-2010 sendt i alt 35 søknader og har en suksess på kun fire prosjekter. 

Dette gir en lav suksessrate på litt over 10 %. Der har siden 2010 vært fokus på kvaliteten av de 

søknader som UiA har deltatt på, blant annet gjennom bedre planlegging av søknadsprosessen, 

mer fokus på posisjonering og bruk av konsulenter i skrivefasen. I 2010 ble 2 av 6 EU-søknader 

innvilget. 

 

Der er en klar tendens til at Fakultet for teknologi og realfag er de mest aktive i søking mot EU-

programmene. Av de 35 søknader som UiA har deltatt på er 23 fra Fakultet for teknologi og 

realfag, spesielt Institutt for IKT utmerker seg og har også to prosjekter som er godkjente for 

finansiering. De andre to er Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for helse og 

idrettsvitenskap. 

 

Der er stor variasjon i EU-inntektene og i tabell 5.6 som viser inntekter per vitenskapelig tilsatt 

kommer dette tydelig frem. NTNU hadde en fremgang på 267 % fra 2009-2010. NTNU lå i 2009 

på samme nivå som UiA. Det er verd å merke seg at UiS har hevet sin suksessrate og har etablert 

seg på et jevnt nivå over de siste fire årene.  

5.3. Annet 

Universitetet i Agder har også annen ekstern finansiering der noe FoU-aktivitet inngår.  

 

Tabellen 5.7 Inntektsførte eksterne inntekter ved UiA eksklusiv NFR-inntekter og EU-

inntekter:  

  2009 2010 

  

Fakultet 

Omsatt 

beløp Andel (i %) 

Omsatt 

beløp Andel (i %.) 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 7 393 796  9,7  6 796 600 8,2 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 19 339 331  25,3 24 241 752 29,3 

Fakultet for kunstfag 12 822 699  17,0 11 873 752 14,4 

Fakultet for teknologi og realfag 10 268 769  13,4 12 977 405 15,7 

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap 26 503 411  34,6 26 793 881 32,4 

Sum 76 328 006  100,0 82 683 390 100,0 

Kilde: UiA 

 

På alle fakulteter, med unntak av Fakultetet for helse og idrettsvitenskap, har det vært en økning i 

eksterne inntekter. Dette viser også at UiA har aktiviteter med både regionale og nasjonale 

aktører som også gir inntekter. I disse inntektene ligger alt fra gaveforsterkninger til etter- og 

videreutdanning. De eksterne inntektene økte med 6,4 mill. kroner fra 2009 til 2010 til 82,7 mill. 

kroner. 
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5.4. Mål og risikovurderinger 

 

Tabell 5.8 Styringsparametere fra Kunnskapsdepartementet 

Styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå 

 2008 2009 2010 2011 

Forskningsrådets tildelinger per 
undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstilling 

43 441 54 089 43 179 55 000 

Tildelinger fra EU per 

undervisnings- 
forsknings- og formidlingsstilling 

900 5 340 2 082 3 000 

Kilde: Plan 2011 

 

Inntekter fra NFR og EU per vitenskapelig stilling gått ned i 2010 i forhold til 2009. De nye EU-

bevilgninger og noen av NFR-bevilgninger ville først merkes som inntekter i 2011. 

 

UiA ligger betydelig under landsgjennomsnitt når det gjelder eksterne inntekter fra NFR og EU 

per vitenskapelig ansatt. UiA har flere utfordringer når det gjelder å søke eksterne 

forskningsmidler og arbeider systematisk for å få opp volumet og kvalitet på søknader. Det 

arrangeres flere søknadsskrivekurs. Det er også igangsatt et arbeid for å dokumentere og forbedre 

prosjektstøtten ved UiA. I flere år har UiA avsatt interne midler som forskere kan søke på for å 

utvikle prosjekter. Det vurderes løpende tiltak for å stimulere forskere til å søke eksterne midler, 

samt tilrettelegging for administrasjon, og UiA har utfordringer som må løses innenfor begge 

feltene. 
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6. Forskningsetikk 

6.1. Kvalitetssikringssystemet 

Kapittel 3.5 i kvalitetssikringssystemet for UiA handler om forskningsetikk. Her står det: 

Universitetet skal ha egne retningslinjer godkjent av universitetsstyret for håndtering av 

påstander om fusk ved UiA. Et eget utvalg har ansvar for å informere om forskningsetikk og god 

forskningspraksis. Forskningssekretariatet har sekretariatsfunksjon for utvalget. Informasjon om 

forskningsetikk presenteres på nettsidene til UiA. I kapittel 3.6 om faglig ledelse står det at 

oppfølging av den faglige aktiviteten gjennom evalueringer og medarbeidersamtaler bør ta opp 

aktuelle forskningsetiske problemstillinger. 

 

6.2. Grunnverdier for god forskningspraksis 

Universitetets bidrag til den nasjonale og internasjonale forskningen avhenger av at 

medarbeiderne har bevisste etiske holdninger til sin forskningsvirksomhet. 

 

Forskning ved UiA skal være preget av fire grunnverdier: 

Åpenhet  
Åpenhet er det beste forebyggende middel mot uredelighet i forskning. Derfor skal ingen bevisst 

holde skjult for andre noen sider ved sin forskningsvirksomhet, utenom de tilfellene hvor det er 

gode og allment aksepterte grunner for konfidensialitet.  

Tillit  
Forskning er, som all mellommenneskelig samhandling, basert på tillit. Enhver må kunne stole 

på sine medarbeidere og overordnete.  

Ansvar  
All forskning medfører et ansvar for at den kunnskapen man får tilgang til ikke misbrukes, og at 

den kommer samfunnet til gode.  

Respekt  
Alle som er involvert i og berørt av forskningsarbeid, har krav på respekt fra andre. Enhver ansatt 

skal ha respekt for sine kollegers forskningsarbeid, både innen eget fagområde og på fagområder 

en selv ikke kjenner til.  

 

I tillegg er det utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte ved UiA. Disse interne 

retningslinjene kommer i tillegg til Statens etiske retningslinjer som gjelder for hele 

statstjenesten. 

6.3. Saker vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet 

UiA har retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskaplig uredelighet 

(S-sak 65/07). Retningslinjene beskriver hvem som har ansvar for å følge opp påstander om og 

mistanke om uredelighet. Det er lagt vekt på å ivareta både de som varsler og de som blir 

mistenkt på en ryddig måte. 

 

Det har per dags dato ikke vært behandlet saker om mistanke om vitenskaplig uredelighet ved 

UiA. 
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6.4. Seminarer og forskningsetikk på UiAs nettsider 

 

I oktober 2010 ble det holdt forskningsetisk seminar i regi av de forskningsetiske komiteer med 

presentasjon av de forskningsetiske komiteer, granskingsutvalg, foredrag om plagiering og 

medforfatterskap. 

 

Det er etablert en nettside der grunnverdiene for god forskningspraksis slik de er omtalt ovenfor, 

presenteres, og der man finner linker til nasjonale forskningsetiske komiteer og annen relevant 

informasjon
4
. Også UiAs etiske retningslinjer for alle ansatte finnes på UiAs nettsider 

5
.  

 

Det er etablert en nettside med informasjon om personvernombudsordningen og behandling av 

personopplysninger 
6
. Retningslinjene for behandling av saker vedrørende mistanke om 

vitenskaplig uredelighet er også lagt ut på nettet
7
 blant annet for å skape mest mulig åpenhet om 

slike spørsmål. 

 

                                                 
4
 http://www.uia.no/no/portaler/forskning/for_ansatte/forskningsetikk 

5
 http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/stoettetenester/personaltjenester/etikk 

6
 http://www.uia.no/no/portaler/forskning/for_ansatte/personvernombud 

7
 http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/stoettetenester/reglementshaandbok/forskning/vituredelighet 

http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/stoettetenester/reglementshaandbok/forskning/vituredelighet
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7. Forskningsformidling 
Universitetsloven slår fast at universiteter skal – i tillegg til å tilby høyere utdanning og utføre 

forskning og utviklingsarbeid – også ”formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse 

for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og 

resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig 

forvaltning, kulturliv og næringsliv”. 

 

Formidling av forskningsmetoder og -resultater gjennom både undervisning, vitenskapelig 

publisering og mer allmennrettet formidling er en viktig del av forsknings- og utviklingsarbeidet. 

Universitetet skal tilrettelegge for god tilgjengelighet av forskningsresultater gjennom ulike typer 

formidling og deltakelse i den offentlige debatten. Dette kapitlet handler om UiAs 

formidlingstiltak og -aktiviteter i 2010. 

 

7.1. Formidlingsmodul og formidlingsarkiv 

Universitetet i Agder har innført med virkning fra budsjettåret 2009 en insentivordning for å 

stimulere til økt formidlingsaktivitet. Dette ble gjort gjennom avsetning av et fast beløp, 2,7 mill 

kr til fordeling på fakultetene, avhengig av innrapportert aktivitet på området. 

 

Spørsmålet om hva som skal telle med i en formidlingsmodul kan gjøres til gjenstand for lange 

diskusjoner, utvikling av omfattende administrative rutiner og leting etter kriterier for 

rettferdighet. Et førende prinsipp ved innføringen av resultattildelingen har vært at dette ikke 

skulle medføre store administrative kontrollsystemer som ville innebære kostnader som ville 

overgå de avsatte midler til fordeling. UiA valgte å benytte dokumentasjonssystemet ForskDok 

som i 2010 ble benyttet for registrering av vitenskapelig produksjon. ForskDok rommer 

muligheter for å rapportere resultater av faglig arbeid i mange ulike kategorier, og et utvalg av 

disse kategoriene inngår i formidlingsmodulen. 

 
UiA har vært foregangsinstitusjon i sektoren for stimulering av formidlingsaktivitet. I 

budsjettåret 2010 var UiA eneste institusjon innen høyere utdanning som hadde et slikt insentiv. 

Universitetet i Stavanger har nå innført en tilsvarende resultatmodul etter modell fra UiA. 

Tilsvarende ordninger finnes også ved enkelte institutter og underavdelinger ved NTNU. 

Ordningen har blitt lagt merke til ved andre akademiske institusjoner og kommentert fra 

redaktørhold som forbilledlig i landets største aviser. (Aftenposten, DN) 

 

Tabell 7.1 Formidlingspoeng 2008 -2010 

Fakultet poeng 

2008 

andel 

[%] 

poeng 

2009 

andel 

[%] 

poeng 

2010 

andel 

[%] 

Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap 

159 16 154 17 152 17,5 

Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

445 46 437 48 316 36,5 

Fakultet for Kunstfag 21 2 17 2 18 2 

Fakultet for teknologi og realfag 159 16 156 17 208 24 

Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap 

189 19 139 15 97 11 

UiA, annen registrering     79 9 

sum 973  903  870 100 

Kilde: ForskDok pr 31.12.2010 

  
Ingen fakultet har rapportert om noen konkrete målsetninger i forhold til formidling, men 

fakultetene oppfordrer sine ansatte til å delta i formidlingsaktiviteter og registrere disse i 

ForskDok. 
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Antall registrerte formidlinger har gått ned fra 2008 til 2010. Formidlingsavdelingen mener 

likevel at innføringen av insentivordningen for formidling virker stimulerende på aktivitetsnivået 

på flere måter. Ordningen svekker den ofte fremsatte påstand om at formidlingsvirksomhet virker 

kontraproduktivt og tar tid og oppmerksomhet bort fra arbeid som virker meritterende. Dette har 

ført til at det er lettere enn tidligere å få ansatte i vitenskapelige stillinger til å bruke av sin tid til 

denne form for virksomhet, noe som vises igjen i pressen og andre fora i form av kronikker, 

foredrag og ekspertkommentarer på faglig basis. God synlighet av universitetets faglige resultater 

og kunnskapsforvaltning gjør seg i særlig grad gjeldende i regionale medier i landsdelen. I 

riksdekkende medier dominerer fortsatt de største universitetene som er lokalisert med kort 

avstand til sentralredaksjoner og opptaksstudioer. UiA’s utfordring er å redusere geografiens 

betydning på dette området.  

 
I sak SFU 07/10 ble det gjort vedtak om etablering av et formidlingsarkiv: ”Det sentrale 

forskningsutvalget vedtar etablering av et elektronisk arkiv for formidling som parallellarkiv til 

AURA.” Det jobbes videre i 2011 med å etablere struktur, innhold og arbeidsdeling. 
 

7.2. AURA 

AURA (Agder University Research Archive) er universitetets åpne arkiv for vitenskapelige 

avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved UiA. UiA skal bidra til økt tilgang 

til norske forskningsresultater gjennom deponering av publiserte artikler i AURA. I UiAs 

strategisk plan for 2010-15 er det satt som mål at innen 2015 skal minst 80 % av den faglige 

publiseringen ved universitetet gjøres digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. 
 

Tabell 7.2 AURA deponering i 2009 og 2010 
 Godkjente 

dokumenter i AURA 

Deponerte 

publikasjoner i AURA 

Andel 

deponert 

2009 341 63 (6 nivå 2) 18% 

2010 509 93 (18 nivå 2) 18% 

Kilde: Universitetsbiblioteket 

 

Antall deponerte dokumenter viser en økning fra 2010: fra 63 til 93 dokumenter. Andelen 

deponerte artikler sett i forhold til totalt antall publiserte artikler holder seg stabilt med 18 % 

fordi det har vært en stor vekst i vitenskapelige publisering. En nådde ikke målet om 30 % 

deponering i AURA for 2010. Tilstandsrapporten for høyre utdanningsinstitusjoner viser likevel 

at UiA fremdeles er best blant universitetene når det gjelder andel vitenskapelige publikasjoner i 

åpne arkiv. 

 

Sammenlignet med de andre universitetene har UiA en velutviklet policy for åpen tilgang til 

vitenskapelig publisering. Denne omfatter blant annet stimuleringstiltak basert på økt driftstøtte 

til den ansatte ved deponering (kr. 1000).  

 

Det er store forskjeller i mulighetene for deponering av publikasjoner i de ulike kategorier. Når 

det gjelder tidsskrifter har forlagene i stor grad standardiserte regler som gir mulighet for 

deponering. Men også i denne kategorien er det mange tidsskrifter som har embargoperioder på 

12-18 måneder, dvs at publikasjonene ikke kan deponeres før det har gått en tid etter publisering. 

Når det gjelder Artikler i antologier, serier og monografier må en som regel ta kontakt med 

forlaget for å be om tillatelse til deponering. Det har vist seg å være vanskelig å få slik tillatelse. 

 

Biblioteket mener at et mer realistisk mål for UiA innen 2015 vil være at minst 30 % av den 

faglige publiseringen ved universitetet gjøres digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv, ikke minst 

på grunn av forlagenes restriksjoner. På grunn av embargotiden, ville det også være viktig å ha 

fokus på de vitenskapelige publikasjoner som kan legges inn i AURA etter 12-18 måneder.  
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7.3. Forskningsdagene 

Forskningsdagene er en nasjonal festival der forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner 

inviteres til å vise fram sin forskningsvirksomhet for allmennheten. Forskningsdagene arrangeres 

årlig, og UiA har deltatt i Forskningsdagene hvert år siden 1995. Målsetning for festivalen er 

blant annet å vekke interesse og skape forståelse for forskning, og formidle hva 

forskningsresultatene betyr i daglig liv. Forskningsdagene er det største enkeltstående 

formidlingsarrangement som UiA årlig gjennomfører, og et av universitetets viktigste 

formidlingstiltak. Hovedansvaret for arrangering av Forskningsdagene er lagt til 

Formidlingsavdelingen. 

UiA utvikler stadig nye aktiviteter i forbindelse med Forskningsdagene. Forskningsdagene 2010 

ble gjennomført med mer omfattende arrangementer og større antall deltagere enn tidligere. UiA 

sto som stedlig arrangør for Forskningstorg i Arendal og Kristiansand. Spesielt bør det 

understrekes at arrangementet i Kristiansand ble gjennomført med bred deltagelse fra 

kompetansebedrifter med base i Agder.  

 

7.4. Andre formidlingsaktiviteter 

UiA formidler informasjon om sin virksomhet gjennom mange kanaler. Både radio og TV, cd og 

videoproduksjoner samt trykksaker blir brukt for å informere om forskningsresultater og annen 

virksomhet på universitetet. Her er noen eksempler på formidling av forskningsresultater i 2010: 

Forskingsmagasinet TEFT er en av formidlingskanalene for forsking og utviklingsarbeid ved 

UiA. Utgivelse av TEFT er en del av UiAs satsing på forskningsformidling, og magasinet skal gi 

leseren innblikk i de faglige aktivitetene ved UiA. TEFT ble utviklet i samarbeid mellom UiAs 

formidlingsavdeling og et eksternt kommunikasjonsbyrå. Forskningsmagasinet kommer ut to 

ganger per år. I 2010 var kommunikasjonsbyrået Agendum i Oslo om Mediepartner i 

Kristiansand underleverandører av journalistiske og grafiske tjenester knyttet til utgivelsene. UiA 

sto for 50 % av de journalistiske bidragene i hvert nummer, foruten styring av redaksjonelt arbeid 

og produksjonskoordinering. 

 

I 2010 leverte UiA 11 artikler til nettstedet Forskning.no. Nettstedet er den viktigste kilde for 

videreformidling an forskningsstoff til andre medier i Norge. Flere av oppslagene fikk god 

videredistribusjon gjennom nettstedet. 

 

Kunnskapskanalen er et fjernsynssamarbeid mellom universitetene i Norge og NRK. 

Programmene som produseres for kanalen sendes på NRK2. Høsten 2010 sendte kanalen 3 

fjernsynsprogram produsert av Sanden Media i samarbeid mellom Sørlandets Sykehus HF og 

UiA. Programmene var fjernsynsversjoneringer av Talk shows som holdes på Kick-scene under 

tittelen Nesten Helg. Å formidle kunnskap og åpne opp for samtale rundt psykisk helse er målet 

for virksomheten.  

 

Avdeling for lærerutdanning arrangerte i mars 2010 en FoU- dag for å synliggjøre hva som skjer 

av lærerutdanningsrelevant og praksisnær FoU- aktivitet i regionen. Målet var å stimulere til økt 

aktivitet på feltet, samt å bidra med ny kunnskap om hva forskningen kan si om barnehager og 

skoler på Agder. 
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8. Internasjonalisering 
Ifølge Strategisk plan for UiA 2010-2015skal UiA bli kjent for sin sterke internasjonale 

tilknytning, være internasjonalt orientert og ha gode internasjonale samarbeidspartnere. 

Strategiplanen peker blant annet på at ”universitetet kan bare utvikle og bevare høy kvalitet på 

studier og fagmiljøer ved å være del av det internasjonale faglige, akademiske miljøet”. 

 

Vi har brukt indikatorene for internasjonalisering som fakultetene rapporterer inn i nasjonale og UiAs 

databaser: 

- Antall EU/EØS-finansierte prosjekter 

- Forskningsopphold i minimum 4 uker  
- Antall gjestforskere finansiert over UiAs gjestforskerordningen 

- Andel vitenskapelige ansatte med utenlandsk statsborgerskap 

 

8.1. EU/EØS-finansierte prosjekter 

Tabell 8.1 EU/EØS-finansierte prosjekter 

Prosjektnavn (tittel) Tilskudd fra 

EUs 

rammeprogram 

for forskning 

(Euro) 

Tilskudd til andre 

tiltak/programmer 

finansiert av EU 

(Euro) 

Koordinatorrolle 

(JA/NEI) 

S2EUNet 200 000   JA 

ENERGY 150 000   NEI 

ADD ME 20 000   NEI 

SEMPOC   200 000 NEI 

FIRST MOTION   300 000 NEI 

FREE TECHNOLOGY ACADEMY   20 000 NEI 

EUSAN-VIBE 30 000   NEI 

SUM 400.000 € 520.000 €   

Kilde: Forskningssekretariatet 

 

UiA deltar i syv EU/EØS finansierte prosjekter og det er alle fakulteter som er eller har vært 

aktive innen denne typen prosjekter. Deltakelse i andre EU-prosjekter enn i rammeprogrammet er 

en god arena for å oppbygge erfaring med EU-systemet og utvikle nettverk internasjonalt. 

 

I tillegg til disse EU/EØS-projekter der UiA forskerne er involvert, rapporterer fakultetene om 

mange andre sentrale internasjonale forskningsnettverk med UiA-deltakelse. 

 

8.2. Forskningsopphold i utlandet 

Tabellen nedenfor om forskningsopphold i utlandet inkluderer innkommende forskere som har 

hatt et opphold ved UiA, og UiA forskere som har hatt faglig opphold ved en institusjon i 

utlandet. 
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Tabell 8.2 Forskningsopphold i minimum 4 uker. 

Avdeling/Fakultet  2008 2009 2010 

Fakultet for helse- og idrettsfag 7 1 - 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 5 - 4 

Fakultet for kunstfag 2 1 - 

Fakultet for teknologi og realfag 10 1 13 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 6 7 2 

UiA 30 10 19 

Kilde: DBH 

 

8.3. Gjesteforskerstipend 

UiA innførte i 2008 et nytt virkemiddel for økt internasjonaliseringen ved universitetet. 

Tankegangen er “internationalisation at home” hvor ansatte kan søke stipend til utenlandske 

forskere som kan bidra med økt kompetanse ved UiA (oppholdets varighet: 5-21 døgn). 

Ordningen har en øvre ramme som ennå ikke er fult utnyttet men ordningen blir mer og mer kjent 

internt på UiA og har vært brukt til flere formål; konferansebidrag, forelesninger og 

prosjektsamarbeid. 2008 og 2009 er slått sammen i tabellen nedenfor da ordningen først ble 

etablert i høsten 2008.  

 

Tabell 8.3 Fordeling av gjestestipend per fakultet  

Avdeling/Fakultet  2008/2009 2010 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 0 2 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 2 1 

Fakultet for kunstfag 1 1 

Fakultet for teknologi og realfag 7 7 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 3 4 

UiA 13 15 

Kilde: Forskningssekretariatet 

 

8.4. Vitenskapelige ansatte med utenlandsk statsborgerskap 

Ifølge strategiplanen skal universitetets campusområder preges av institusjonens internasjonale 

orientering, og miljøet skal gjenspeile at mange av studentene og de ansatte har internasjonal 

bakgrunn. 

 

Tabell 8.4 Vitenskapelige ansatte med utenlandsk statsborgerskap (per juli 2010) 

 Fakultet 

Antall ansatte i 

vitenskapelige stillinger 

(ekskl. stipendiater) med 

utenlandsk statsborgerskap 

Antall 

stipendiater med 

utenlandsk 

statsborgerskap 

Total antall 

vitenskapelige 

ansatte med 

utenlandsk 

statsborgerskap Andel [%] 

Helse- og idrettsvitenskap 9 1 10 8 

Humaniora og pedagogikk 23 0 23 14 

Fakultet for kunstfag 12 0 12 18 

Teknologi og realfag 23 23 46 31 

Økonomi og samfunnsvitenskap 14 13 27 20 

UiA 81 37 118 19 

Kilde: UiA personalavdeling/fakultetsadministrasjonene 
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9. Kompetanse og rekruttering 

9.1. Vitenskapelig personell 

 

Forholdstallet mellom vitenskapelig tilsatte og øvrige stillinger på UiA er relativt stabilt med 

rundt 2/3 vitenskapelige ansatte. 

 

Tabell 9.1 viser utvikling i antall personale i vitenskapelige stillinger ved UiA. 

 

Tabell 9.1 Vitenskapelig personell ved UiA 2010 (årsverk) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Professorer/dosenter (inkl prof II) 71 72 75 86 93 97 

Postdoktorer 6 7 6 5 6 8 

Øvrige førstestillinger 148 160 162 178 186 187 

Sum førstestillinger 225 239 243 269 285 292 

Stipendiater 56 59 54 74 80 90 

Universitetslektorer/amanuenser/ 

forsker 175 171 155 167 165 147 

Høgskolelærere 15 15 13 16 16 5 

Sum vitenskapelige årsverk 471 484 465 526 546 534 

%-andel førstestillinger av totalt antall 

undervisnings-, forsker- og 

formidlingsstillinger 47,8 49,4 52,3 51,1 52,2 54,7 

%-andel førstestillinger av 

vitenskapelige stillinger ekskl. 

stipendiater 54,2 56,2 59,1 59,5 61,2 65,8 

%-andel kvinner totalt i vitenskapelige 

stillinger     40,7 40,5 41 

Kilde: UiA/Personal- og organisasjonsavdelingen 

 

UiAs strategisk plan setter som mål at minst 70 % av de ansatte i undervisnings- og 

forskerstillinger på UiA har førstekompetanse/professorkompetanse innen 2015. Andel 

førstestillinger av vitenskapelige stillinger (ekskl. stipendiater) har jevnlig økt i de siste årene og 

ligger nå på 65,8 %. Gjennomsnittet ved de norske universitetene lå på rundt 81 % i 2010. Andel 

med professorkompetanse av vitenskapelig personell ved UiA er 16,2 % i 2010, mens spennet 

innenfor de norske universitetene er fra 15 % ved UiS til 25,3 % ved UiO. 

 

Resultatmålet for 2010 i Plan til KD var at 56 % av totalt antall undervisnings- forsker, - og 

formidlingsstillinger (altså inklusive stipendiater) skulle være førstestillinger. Med en andel av 

54,7 % er målet ikke helt nådd. Siden UiA forhåpentligvis øker antall stipendiatstillinger også i 

fremtiden og dermed antall vitenskapelige ansatte, er det heller ikke sikker at denne andelen vil 

øke i fremtiden. 

 

Det er store forskjeller mellom fakultetene når det gjelder andel førstestillinger (tabell 9.2). 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag har den høyeste 

andel førstestillinger med nærmest 80 % førstestillinger. Fakultet for helse og idrett har laveste 

andel med rund 45 %. 

 

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger har ligget mellom 40-41 % i de siste årene. Ifølge 

Tilstandsrapporten for høyre utdanningsinstitusjoner utgjør kvinnene nasjonalt sett rundt 42 % av 

det totale vitenskapelige personalet (ekskl. stipendiatstillinger) ved de norske universitetene og 

blant rekrutteringsstillinger er kvinneandelen 49,8.  
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Andel kvinner ved UiA varier mellom de forskjellige stillingskategorier (tabell 9.2). Blant 

stipendiater er 51,3 % kvinner, blant førstestillinger 30,9 % (gjennomsnitt ved norske 

universiteter er 32,3 %) og blant professorene 18,4 % (gjennomsnitt ved norskeuniversiteter 

21,6 %). I professor II/ førsteamanuensis II stillinger er bare 6,6 % kvinner ved UiA i utgang av 

2010.  

 

Tabell 9.2 Vitenskapelig personell ved fakultetene på UiA 2010 

 Fakultet for helse- og idrettsfag 

Fakultet for humaniora og 

pedagogikk Fakultet for kunstfag 

  

Antall 

ansatte 

Årsverk 

ansatte 

%-andel 

kvinner 

Antall 

ansatte 

Årsverk 

ansatte 

%-andel 

kvinner 

Antall 

ansatte 

Årsverk 

ansatte 

%-andel 

kvinner 

Dosenter 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,0 100,0 

Professorer 9 5,9 21,4 28 27,1 36,9 11 9,3 10,8 

Professor II/ 

Førsteamanuens. II 5 1,0 20,0 4 0,8 0,0 1 0,2 0,0 

Postdoc 0 0,0 0,0 2 2,0 50,0 0 0,0 0,0 

Førsteamanuensis 19 15,5 69,0 41 34,8 46,0 12 10,1 25,7 

Førstelektor 21 16,3 68,1 23 19,9 45,8 5 3,5 48,6 

Sum førstestillinger 54 38,7 60,2 98 84,5 42,7 30 24,1 26,2 

Forsker 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Stipendiater 9 7,8 87,1 19 18,4 56,4 6 6,0 50,0 

Universitetslekt. 56 46,6 73,6 43 34,9 60,6 26 22,1 40,8 

Amanuenser 0 0,0 0,0 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0 

Høgskolelærere 6 3,2 82,5 0 0,0 0,0 4 2,0 50,0 

Sum vitenskapelige 

ansatte 125 96,1 69,6 161 138,8 48,7 66 54,1 35,7 

%-andel 

førstestillinger 

(ekskl. 

stipendiatstillinger) 46,6 43,7 - 69,0 70,2 - 50,0 50,0 - 

         

2010 

Fakultet for teknologi og 

realfag 

Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap UiA   

  

Antall 

ansatte 

Årsverk 

ansatte 

%-

andel 

kvinner 

Antall 

ansatte 

Årsverk 

ansatte 

%-

andel 

kvinner 

%-andel 

kvinner   

Dosenter 0 0,0 0,0 2 2,0 50,0 66,7    

Professorer 26 25,9 7,7 22 20,1 10,0 18,4   

Professor II/ 

Førsteamanuens. II 9 1,6 12,9 14 2,5 0,0 6,6    

Postdoc 3 3,0 0,0 3 2,7 0,0 13,0    

Førsteamanuensis 38 33,0 18,2 34 32,2 28,6 35,4    

Førstelektor 13 11,8 18,6 10 10,0 20,0 42,5    

Sum førstestillinger 89 75,3 13,8 85 69,5 20,4 30,9    

Forsker 1 1,0 100,0 1 1,0 0,0 50,0    

Stipendiater 32 30,8 32,6 27 27,0 59,3 51,3    

Universitetslekt. 25 21,4 25,2 18 14,7 56,9 56,0    

Amanuenser 1 0,5 100,0 4 3,6 0,0 9,8    

Høgskolelærere 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 69,9    

Sum vitenskapelige 

ansatte 148 129,0 21,2 135 115,7 33,3 41,2    

%-andel 

førstestillinger 

(ekskl. 

stipendiatstillinger) 76,7 76,7 - 78,7 78,3 -     

Kilde: UiA/Personal- og organisasjonsavdelingen 
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9.2. Mål og risikovurdering 

Også universitetene lever i en konkurransesituasjon. Hele UH-sektoren står foran et 

generasjonsskifte, og det er mange som konkurrerer om de samme personene. Det kan være 

utfordrende å ha tilgang på nok kvalifisert personell for å kompensere for naturlig avgang og for 

å bygge opp nye fagmiljøer. Flere forskningsmiljøer er preget av generasjonsskifte. Det blir også 

pekt på at det er problematisk at tilsetningsprosessen ofte tar lang tid 

 

UiA har langsiktige mål for å øke omfang og kvalitet i forskning. Dette er nødvendig da det 

krever strenge økonomiske prioriteringer. Dette må formidles også for å tiltrekke seg unge 

forskere som ikke nødvendigvis får de samme betingelsene som på de eldre universitetene, men 

som på sikt kan være med på å bygge forskningsmiljøer med tilsvarende betingelser. 

 

Kvinneandelen i vitenskapelige stillingskategorier synker med stigende stillingskategori og det er 

spesielt lite kvinneandel i professor II/ førsteamanuensis II-stillinger. Det er en fare for at vi ikke 

klare å rekruttere og beholde de beste personer, om vi ikke legge til rette for karriereveier som er 

attraktiv for både menn og kvinner. 
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10. Fagevalueringer 
 

I 2010 ble det gjennomført følgende fagevalueringer fra Forskningsrådet: 

- Evaluering av sosialantropologisk forskning (2010) 

- Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (2010) 

- Evaluering av sosiologi (2010) 

- Evaluering av forskning innen fysikkfagene (2010) 

- Evaluering av filosofi og idehistorie (2010) 

UiA har ikke deltatt i noen av fagevalueringene. 
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11. Tiltak 2011 

11.1. Tiltak i Plan og rapport til Kunnskapsdepartementet 

 

Sektormål 2:  

 

Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal 

kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Kunnskapsdepartementets krav til måloppnåelse: 

 

I 2011 skal UiA følge opp følgende punkter spesielt: 

1. Strategi for arbeidet med internasjonalisering i forskning og utviklingsarbeidet, og hvordan 

dette bidrar til å heve kvaliteten i forskerutdanningen og forskningsvirksomheten 

2. Arbeidet med å utvikle og konsentrere FoU-innsatsen og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet 

3. Tiltak for å øke gjennomstrømningen i forskerutdanningen og status for rekruttering på ulike 

fagområder 

4. Institusjonens arbeid mot og uttelling i regionale forskningsfond 

 

Universitetets tiltak 2011: 

 

- Økt internasjonal rekruttering til forskerstillinger gjennom mer aktiv utlysingspolitikk, og 

gjennom økning av UiAs internasjonale synlighet, med forskjellige tiltak som 

gjestforskerstipend og konferansestøtte, dannelse av forskergrupper som bidrar til mer 

synlighet, utredning av en sommerskole 

- Styrke internasjonalt samarbeid (økt ekstern finansiering gjennom EU, 

gjestforskerstipendordningen, konferansestøtte, økt mobilitet, fasilitere samarbeid med 

strategisk viktige universiteter) 

- Fasilitere samarbeid med utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner som har en 

nær tilknytning til sin region 

- Fokus på å øke ekstern finansiering gjennom Forskningsrådet, EU og andre regionale, 

nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning. Stipendiatstillinger 

vektlegges. 

- Arbeide systematisk og prioritere ressurser inn mot utvalgte fagmiljø for å være 

konkurransedyktig i store nasjonale utlysninger som SFF, SFI, FME, Nasjonal 

infrastruktur 

- Oppfølging av de forskningsmiljøer som er utvalgt av UiAs styre som 

toppforskningsmiljøer 

- Økt fokus på forskningsledelse. Det skal gjennomføres et utviklingsprogram for 

forskningsledere 

- Stimulere til dannelse av forskergrupper på fakultetsnivå eller tverrfakultært gjennom 

flere tiltak (kurs i forskningsledelse; videreføring av toppforskningsmiljøprosessen; 

diskutere mulige insentiver) 

- Utrede mulighet for fakultetsvise doktorgradsprogram 

- Implementere UiAs handlingsplan for forskerutdanning 

- Utrede etablering av et tverrfakultært senter for informasjonsanalyse  

- Oppfølging av utredning om profesjonsrettet og praksisorientert Ph.d.-utdanning ved UiA 

- Styrke regionalt samarbeid med fokus på felles prosjekter (samarbeid med 

forskningsinstitutter, bedrifter og bedriftsnettverker, offentlige virksomheter samt 

kunnskapsparker, næringshager og virkemiddelapparatet) 
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11.2. Tiltak i forhold til UiAs strategisk plan 

 

UiA skal ha fordoblet antall publiseringspoeng i forhold til 2008(dvs.518 poeng i 2015) 

- Fakultetsplaner for økt forskningspublisering – oppfølging av tiltakene (S-sak 59/10 og 

SFU-sak 41/10)  

- Videreføring av ordningen med publiseringsstøtte til fakultetene fra sentral budsjettpost. 

Grunnsatsene: kr 3.000 for publiseringer på nivå-1 og kr 5.000 på nivå-2; et tillegg på kr 

1.000/2.000 for OA-publiseringer - henholdsvis på nivå1/nivå 2. Ordningen er 

resultatbasert og kommer i tillegg til de midler som fordeles ut fra avlagte 

publiseringspoeng.  

- Økning av ekstern finansiering – I et seminar med dekanene i juni 2010 ble det drøftet 

hvilke tiltak fakultetene og forskningssekretariatet kan sette i gang for å bidra til økt 

ekstern finansiering (for eksempel: langsiktig plan for søknadsutvikling, øke antall UiA-

ansatte i NFRs programkomiteer, ekstern finansiering som fast del av 

medarbeidersamtalen, støttekultur fra fagmiljøene rund, målrettet informasjon om 

utlysninger, kompetanseoppbygning). Basert på dette ble det vedtatt et notat der 

Forskningsutvalget (SFU 33/10) der fakultetene ble bedt om å utarbeide en plan for 

iverksetting av prioriterte tiltak. Prioriterte tiltak oppfølges i fakultetene og i 

forskningssekretariatet.  

- Prosjektutviklingsstøtte og prosjektetableringsstøtte med rådgivning og finansiell støtte 

for å øke både nasjonal og internasjonal ekstern finansiering  

- ”Internationalisation at home”gjennom gjesteforskerordning og ressurser til arrangering 

av seminarer, workshops, konferanser etc.  

- Legge til rette for å øke de ansattes sammenhengende tid til forskning ved å ta i bruk det 

handlingsrommet som ligger i ny akademisk kalender for blokkundervisning.  

- Utviklingsprogram for styrket forskningsledelse (SFU 36/10 og S-sak 120/10)  

- Stimulere til dannelse av forskergrupper på fakultetsnivå eller tverrfakultært (skaper flere 

insentiver; kurs i forskningsledelse; videreføring av toppforskningsmiljøprosessen; 

publiseringsstøtte til grupper istedenfor individer).  

- Implementering av handlingsplan for forskerutdanning – viktigste tiltak 

o Fortsette seminar i doktorgradsveiledning 

o Mottak av stipendiater fra utlandet 

o Kurs for stipendiater (søknadsskriving, akademisk skriving)  

o Arbeide for å øke antall stipendiatstillinger gjennom ekstern finansiering  

o Utrede fakultetsvise doktorgradsprogrammer  

o Vurdere om trenges flere tiltak for å sikre god gjennomstrømning i PhD-forløpet  

- Utrede etablering av et tverrfakultært senter for informasjonsanalyse   

- Legge vekt på potensial i forskningsledelse ved nyrekruttering av instituttleder/dekan-

stillinger  

 

Minst 70 % av de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger skal ha førstekompetanse/ 

professorkompetanse  

- Økt internasjonal rekruttering til vitenskapelige stillinger gjennom 

o mer aktiv utlysingspolitikk ved bruk av EURAXESS og andre internasjonale 

faglige arenaer 

o å øke UiAs internasjonal synlighet, gjennom gjestforskerstipend og 

konferansestøtte, dannelse av forskergrupper som bidrar til mer synlighet, styrket 

forskningsformidling med en årlig brosjyre med fakta fra forskningsmeldingen og 

suksesshistorier 

o å øke kontaktflate med mulige kandidater gjennom sommerskole, økt mobilitet og 

deltakelse i flere EU/internasjonale prosjekter.  

- Tilslutning til European Charter for Researchers og Code of Conduct for the Recruitment 

of Researchers  
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- Søke blant nasjonale og internasjonale doktorgradsstudenter etter kandidater som er 

aktuelle for en vitenskapelig stilling og legger til rette for rekruttering; det trenges flere 

postdoc stillinger for å kunne rekruttere, som kan skapes gjennom ekstern finansierte 

prosjekter   

 

Minst ett forskningsmiljø ved UiA skal ha blitt Senter for fremragende forskning. 

- Oppfølging av prosessen om toppforskningsmiljøer - med fokus på de to vedtatte 

satsingsområder. Forslag om et nytt tverrfakultært satsingspmråde – ehelse – fremmes for 

styrebehandling. Fakultetene forutsettes å følge flere miljøer, også tverrfakulære grupper 

- SFF-utlysning i våren 2011 - Prosess for å fremme de beste søknader SFU-sak 34/10  

- Øke fokus på andre nasjonale og internasjonale konkurranser som gir en eksellense-

status, som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssenter for 

miljøvennlig energi (FME) og ERC-grants.  

 

UiA skal være blant de ledende i landet innenfor områder av profesjonsfaglig forskning 

- Bidra til nytt NFR-program innen profesjonsfaglig forskning  

- Oppfølging av utredning av innhold i profesjonsrettet og praksisorientert ph.d.-utdanning 

ved UiA. Oppfølging av punktene knyttet til forskning i tiltaksplanen for oppfølging av 

evaluering av førskolelærerutdanning  

 


