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Forord fra viserektorene
2020 ble preget av nedstengte campuser og 
redusert fysisk tilstedeværelse for alle. Dette har 
krevd en betydelig innsats i form av omlegging 
av undervisning og vurdering. Ansatte og 
studenter har møtt en ny hverdag og har 
opplevd store utfordringer med å opprettholde 
god kvalitet på utdanningene. Alle har lagt ned 
en betydelig innsats og bidratt til at tallene på 
gjennomføring og strykprosent ser gode ut for 
våre studenter. Arbeidspresset på ansatte er økt. 
Dette utfordrer UiA enda sterkere til å prioritere 
ansattressursene slik at det blir god kvalitet 
både på forskning og på utdanning.  

Et viktig strategisk satsningsområde i den 
nye strategien har vært å skape mer rom for 
forskning. Som et ledd i dette gjennomførte 
vi med hjelp fra NORCE en kartlegging av 
hvilke arbeidsoppgaver våre vitenskapelige 
ansatte bruker tiden på, og vi spurte oss selv: 
Bruker vi tiden riktig? Rapporten fra denne 
utredningen peker på en opplevelse av at 
oppgavefordelingen mellom undervisning 
og forskning, vitenskapelig arbeid og 
administrasjon og eksterne krav til nye 
oppgaver er endret, og at dette i sum har 
resultert i at forskningstiden er presset. For 
å følge opp dette har vi satt i gang en kritisk 
gjennomgang av systemet for fordeling av FoU-
tid og en prosess for å skape bedre arbeidsflyt 
og samspill mellom administrative og 
vitenskapelige oppgaver i organisasjonen. Målet 
for dette arbeidet er å få mer tid til og skape 
større rom for forskning. Årets rapport viser at 
vi har en fin utvikling, men samtidig har vi noen 
områder vi trenger å bli bedre på, som f.eks. 
gjennomslag på eksterne konkurransearenaer 
som Forskningsrådet og EUs rammeprogram. 

Potensialet for å lykkes på disse arenaene ligger 
i den kompetansen våre forskere besitter, men 
vi trenger rom for å utløse potensialet i form av 
forskningsresultater. 

I 2020 la regjeringen fram kompetansemeldingen 
«Lære hele livet». Det er store forventinger til 
hvordan sektoren og den enkelte institusjon 
skal legge forholdene til rette for at «ingen 
skal gå ut på dato» i arbeidslivet ved å tilby 
relevante etter- og videreutdanninger (EVU), 
samt bidra til at arbeidslivet får tilgang til den 
kompetansen det har behov for. Gjennom 
UiAs strategi og årsplaner er det vektlagt at vi 
skal videreutvikle våre satsinger på fleksible 
etter- og videreutdanninger for å møte 
arbeidslivets behov for «læring hele livet». 
Fakultetene har gjennom sine EVU-satsinger 
bidratt til at UiA over tid har bygd opp en 
bred portefølje av EVU-emner, og i 2020 har 
særskilte Diku-tildelinger av «koronamidler» 
bidratt til solid omsetningsøkning på EVU. Det 
har vært gjort en ekstraordinær innsats både 
fra fakultetene og fellestjenestene for å få dette 
til, og tilbakemeldingene fra både arbeidslivet 
og Diku er svært gode. Vi vil framover vurdere 
hvordan UiA skal tilrettelegge i enda større 
grad for livslang læring i forhold til etter- og 
videreutdanning, distriktsvennlige utdanninger 
og fleksible utdanninger.  

Når det gjelder tilknytning til arbeidslivet 
under studiene viser Studiebarometeret for 
2020 at UiA totalt sett scorer lavere enn vi 
har målsetning om. Dette er et område hvor 
fakultetene jobber på et bredt spekter, men 
resultatene viser at vi må arbeide enda mer 
målrettet framover.  

Morten Brekke
Viserektor for 
utdanning

Gøril Hannås
Viserektor for samfunns-
kontakt og nyskaping

Hans Kjetil Lysgård
Viserektor for forskning 
og tverrfaglige satsinger
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1.1 Hovedutfordringer

UiAs utfordringer og mulighetsrom vil være et resultat 
både av endrede forventninger til sektoren generelt og av 
spesifikke utfordringer som avdekkes i kvalitetsarbeidet 
ved institusjonen. Videre omtales det som ansees som 
utfordringer for hele institusjonen. Det vises i tillegg til 
hovedutfordringer som er beskrevet i kvalitetsrapportene 
fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. 

1.1.1 Innenfor utdanning
UiA utfordres av forventninger både fra studentene, 
fra samfunns- og arbeidsliv, i styringsdialogen med 
departementet og i stortingsmeldinger. Endringer i 
regelverk kan gi nye muligheter. 

 • Stortingsmeldingen Utdanning for omstilling - økt 
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning utfordrer 
blant annet institusjonene til å 
 » Øke arbeidslivsrelevansen i studietilbudene, blant 
annet ved at flere studietilbud skal gi muligheter for 
praksis i studieløpet. Kvalitet i praksisopphold og 
sammenheng med studieprogrammet er sentrale 
utfordringer. 

 » Tilby flere og kortere studier som gir muligheter 
for kompetansepåfyll og omstilling, i tråd med 
arbeidslivets behov. Dette betinger blant annet 
økte ressurser til undervisningstid og tid til 
søknadsskriving for vitenskapelig ansatte der det 
lyses ut eksterne midler for å finansiere fleksible 
studietilbud. 

 » Tilby flere studier som er fleksible i forhold til sted, 
progresjon og undervisningsform. Identifisere hvilke 
studietilbud som kan tilbys med fleksibilitet og hvilke 
studietilbud hvor det etterspørres fleksibilitet, er en 
sentral del av strategisk studieporteføljestyring.  

 » Styrket innovasjonskompetanse i utdanningene
 • Stortingsmeldingen Kompetansereformen – Lære 

hele livet utfordrer blant annet institusjonene til å
 » Utnytte sitt handlingsrom for å tilby fleksible 
videreutdanninger

 » Jobbe med overganger (fra videregående skole til 
universitet og fra studier til arbeidsliv) og bruke 
realkompetansevurdering mer systematisk

 • Stortingsmeldingen En verden av muligheter - 
Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning 

utfordrer blant annet institusjonene til å
 » Øke antall utvekslingsstudenter (ut- og innreisende). 
Dette vil blant annet bety at flere studietilbud og 
emner må tilbys på engelsk, samt gode bilaterale 
avtaler. 

 » Øke antall internasjonale gradsstudenter ved å ha 
attraktive studieprogram for internasjonale studenter 
og å kunne tilby et godt læringsmiljø til denne 
studentgruppen. 

 • Forventet endring i gradsforskriften åpner 
for at UiA kan søke NOKUT om akkreditering 
av masterstudium i rettsvitenskap og 
profesjonsstudium i psykologi. Utfordringen for UiA 
vil bl.a. være finansiering av studieprogrammene og 
oppbygging av tilstrekkelig fagmiljø. 

 • Foreslått endring i egenbetalingsforskriften vil 
gi muligheter for å gjenbruke innhold i ordinære 
studier og tilby disse med studieavgift. Utfordringen 
blir å identifisere hvilke emner som er relevante som 
kompetansepåfyll for personer som er i arbeid eller 
har relevant arbeidserfaring og kapasitet til å dublere 
tilbudene. 

Covid-19 har mange konsekvenser (se neste kapittel). 
Utfordringer på kort og lengre sikt er blant annet

 • Videreutvikle systematisk arbeid med varierte 
undervisnings- og vurderingsformer basert på 
erfaringene fra et år med høyt innslag av digitale 
undervisnings- og vurderingsformer 

 • Potensielt lavere læringsutbytte og lavere 
motivasjon hos studentene 

 • Læringsmiljøarbeid, spesielt sett i lys av 
tilbakemeldingene fra Studiebarometeret og andre 
spørreundersøkelser

Kvalitetsarbeidet ved UiA kartlegger en rekke faktorer som 
omtales i meldingen. Utfordringer som avdekkes i årets 
melding samt i fakultetenes kvalitetsrapporter er

 • Dimensjonering av studieporteføljen som ivaretar 
både studentenes etterspørsel etter utdanning og 
arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft. Ledig 
kapasitet på 2-årige masterprogram er en vedvarende 
utfordring.

 • En økende mengde utdanningsprosjekter 
finansieres ved utlysning av konkurranseutsatte 
midler. Gode prosjekter og kapasitet til å skrive 

1. Innledning
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søknader utfordrer både vitenskapelig ansatte samt det 
administrative støtteapparatet både på fakultetene og i 
fellestjenestene. 

 • Øke andel studietilbud som finansieres ved 
studieavgift, da det forventes at fremtidig vekst 
i studenttall i økende grad må basere seg på 
eksternfinansiering.  

 • Fortsette arbeidet med å vektlegge 
bærekraftkompetanse, generiske ferdigheter, 
tverrfaglighet og arbeidslivsrelevans i 
studieporteføljen.

1.1.2 Innenfor forskerutdanning
 • Gjennomgående kvalitet i 

doktorgradsprogrammene - helhetlige og 
sammenhengende programmer, kompetente ph.d.-
veiledere, gode rammer rundt ph.d.-stipendiatene 
og god gjennomføringsgrad mv. er forhold som 
kontinuerlig må styrkes for å sikre gjennomgående 
kvalitet  

 • Eksternfinansierte stipendiatstillinger – antallet 
og andelen eksternfinansierte stipendiatstillinger 
er relativt lavt, særlig stillinger finansiert gjennom 
prosjektbevilgninger fra Forskningsrådet og EU

 • Rekruttering av kvalifiserte og kompetente 
ph.d.-kandidater – på en del fagområder og ved en 
del utlysninger er det utfordringer med å rekruttere 
kvalifiserte og kompetente kandidater 

 • Konsekvenser av koronapandemien for UiAs 
forskerutdanninger og ph.d.-kandidater - se 
utdypende informasjon under punkt 1.2.2

1.1.3 Innenfor forskning
 • Tid og rom for forskning - en betydelig del av de 

ansatte opplever at tid brukt på undervisning, og 
omfanget av undervisningsrelaterte oppgaver, har 
økt de siste 3-5 årene. I tillegg har koronapandemien 
medført at det er brukt ytterligere tid på undervisning 
og desto mindre tid på forskning. Allerede begrensede 
ressurser til forskning ved UiA fremstår som under 
press

 • Rekruttering – flere fakulteter og fagmiljøer får ikke 
rekruttert ønsket kompetanse, især ansatte med 

førstekompetanse og toppkompetanse 
 • Gjennomslag i eksterne konkurransearenaer for 

forskningsmidler og rammevilkår og kultur for 
å søke ekstern forskningsfinansiering – UiA har 
begrenset gjennomslag i konkurransearenaene for 
forskningsmidler, og svært lavt gjennomslag i EUs nylig 
avsluttede rammeprogram for forskning og innovasjon, 
Horisont 2020

 • Forskningspolitisk påvirkning – det er 
et uttalt behov og ønske om å styrke UiAs 
muligheter og evne til å påvirke utformingen av 
eksterne forskningsprogrammer, nasjonale og 
internasjonale tilskuddsordninger og den generelle 
forskningspolitikken  

 • Åpen tilgang og åpen forskning – det er 
tiltakende krav fra politiske myndigheter og andre 
finansieringskilder om at forskningspublikasjoner og 
forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige

 • Endringer i vurdering av forskningskvalitet og 
akademiske karrierer – nasjonale og internasjonale 
initiativ for å endre måten forskningskvalitet og 
akademiske karrierer vurderes på tiltar i styrke. UiA har 
som del av dette sluttet seg til DORA-erklæringen, og 
et sentralt spørsmål er hvordan UiA skal ta dette videre 
i organisasjonen og posisjonere seg overfor andre 
initiativ. 

 • Arbeid med forskningsbasert innovasjon og 
nyskaping – UiA har svake resultater på sektormålene 
for kommersialisering av forskning og har ikke i 
tilstrekkelig grad utviklet en institusjonsovergripende 
forståelse av innovasjon og kultur for arbeid med 
forskningsdrevet innovasjon. Forskning og utdanning 
som bidrar til innovasjon i bred forstand er for lite 
synlig og fremhevet.

 • Konsekvenser av koronapandemien på 
forskningsaktivitet og -resultater – se utdypende 
informasjon under punkt 1.2.3 
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1.2 Konsekvenser av Covid-19

1.2.1 Innenfor utdanning
Høyt innslag av digital undervisning og delvis nedstenging 
av campus har endret studiehverdagen for studenter 
og ansatte, noe som ser ut til å ha gitt mange ulike 
utslag. For 2020 kan hovedtrekkene innenfor utdanning 
oppsummeres slik:

 • Markant økning i søkertallene, svak vekst i 
studenttall. Vekst i søkertall i Samordna opptak, 
spesielt til årsstudier. Økningen ved UiA var noe lavere 
enn økningen nasjonalt. UiA fikk nye studieplasser 
fra KD i en krisepakke til sektoren i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett. Samlet sett bidro dette til en 
svak vekst i antall studenter som startet på studier i 
2020. 

 • Fallende frafall og fullføringsandeler på nivå med 
tidligere. Færre studenter enn normalt har sluttet på 
studieprogrammet de startet på. Dette gjelder både 
for studenter fra startkull 2019 og fra startkull 2020. 
Studiepoengproduksjon pr student øker både totalt 
og på alle studienivå. Flere studenter gjennomfører 
eksamen og flere studenter har bestått eksamen i 2020. 
Dette bidrar til at fullføringsandelen i hovedsak er på 
nivå med tidligere, men spesielt på masternivå er det 
flere enn normalt som er litt forsinket i studieløpet.

 • Omlegging til digital undervisning og eksamen. 
Dette har medført at den digitale kompetansen i 
organisasjonen har økt betydelig. Innenfor enkelte 
fagområder, særlig teknologi og realfag, har det vært 
vanskelig å lage eksamensoppgaver som tester 
studentenes læringsutbytte på en tilfredsstillende 
måte under hjemmeeksamen med alle hjelpemidler 
tilgjengelig. I tillegg har omlegging til digitale 
hjemmeeksamener medført en betydelig økning i antall 
fuskesaker. Særlig har det vært økning i antall saker 
som gjelder ulovlig samarbeid.

 • Praksisopphold har blitt gjennomført etter 
planen. UiA har i all hovedsak klart å gjennomføre 
praksisopphold for studenter med rammeplanstyrt 
praksis (i hovedsak lærerutdanninger og helse-
utdanninger). Det har vært spesielt utfordrende 
å gjennomføre dette da kapasiteten hos 
mottakerinstitusjonene i stor grad har blitt påvirket 
i ulike faser av pandemien. Gjennomføring av 
praksisopphold bidrar til at studentene i all hovedsak 
klarer å opprettholde studieprogresjonen til tross for 
en svært utfordrende situasjon. For arbeidspraksis 
(ikke-rammeplanstyrt praksis) har det imidlertid vært 
noen utfordringer ved at flere praksissteder trakk seg 
på grunn av Covid-19 og det var vanskelig å skaffe nye. 
Internship i utlandet ble også avlyst. 

 • Internasjonaliseringsarbeidet har blitt 
hardt rammet av reiserestriksjoner. 
Utvekslingsoppholdene for våren 2020 ble i all 
hovedsak fullført ved at de aller fleste studentene 
fortsatte studiene digitalt ved utvekslingsinstitusjonen. 
All utveksling for høsten 2020 ble avlyst. Færre 
internasjonale gradsstudenter startet på studiene 
høsten 2020. Noen få valgte likevel å starte ved å ta 
første semester digitalt.  

 • Konsekvensene for studentenes læringsmiljø 
er store. I spørreundersøkelsen Studiebarometeret 
(NOKUTs årlige spørreundersøkelse til studentene) 
gir studentene klart uttrykk for at de er noe mindre 
tilfreds med digital undervisning enn fysisk. Studentene 
gir uttrykk for at de savner fysiske møteplasser og at 
det på mange måter er mer krevende å være student 
når mesteparten av eller all undervisning er digital. 
UiA valgte å prioritere å gjennomføre noe fysisk 
undervisning slik at alle studenter skulle få tilbud 
om noe fysisk undervisning i minst ett emne. For å 
gjennomføre dette ble en del undervisning gjennomført 
ved leie av eksterne lokaler. 

 • Tilbud om videreutdanning til personer som 
ble arbeidsledige eller permitterte. I perioden 
mai-desember 2020 ble det utviklet og tilbudt 26 
nettbaserte etter- og videreutdanninger i form av 
korte fleksible studietilbud for personer som var 
arbeidsledige eller permitterte. Totalt deltok 555 
studenter på disse ekstratilbudene. Det var 239 
studenter som var registrert på videreutdanning og 316 
studenter som deltok på en etterutdanning, det vil si 
studietilbud uten studiepoeng.  

Det vises for øvrig til omtale i kvalitetsrapportene fra 
fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.

1.2.2 Innenfor forskerutdanning
Observerte konsekvenser av koronapandemien på kortere 
sikt for ph.d.-kandidatene er bl.a.:

 • Flere stipendiater er forsinket i studieløpet og 
har fått forlenging av finansieringsperioden. Ved 
UiA søkte 44 % av ph.d.-kandidatene om forlenging av 
perioden, og i gjennomsnitt ble det innvilget forlenging 
med 4 uker, noe som gir UiA merkostnader på om lag 
kr 12 mill. Årsaker til forsinkelser varierer, men skyldes 
bl.a. vanskeligheter med datainnsamling, tilgang til 
nødvendig forskningsinfrastruktur mv. 

 • Flere planlagte utenlandsopphold for ph.d.-
kandidater har ikke latt seg gjennomføre. Som 
følge av vanskeligheter med utenlandsopphold 
har det vært få søknader om mobilitetsstipend 
(utenlandsopphold) for ph.d.-kandidater. Ph.d.-



Universitetet i Agder 7

kandidatenes muligheter til å bygge internasjonale 
nettverk har blitt sterkt svekket i 2020 som følge av 
koronapandemien.

 • Læringsmiljøet for ph.d.-kandidatene har blitt 
negativt påvirket av koronapandemien. Det er tatt 
grep for å imøtekomme denne utfordringen, bl.a. er 
ph.d.-kandidatene en gruppe som har blitt prioritert når 
det gjelder hvem som skal ha fysisk tilgang til campus, 
kontorlokaler mv. 

 • Det har blitt gjort et stort arbeid med å 
tilrettelegge for og gjennomføre digitale 
disputaser eller disputaser som foregår 
både digitalt og fysisk (hybrid). Antall avlagte 
doktorgrader i 2020 er for UiAs del rekordhøyt, og 
virker ikke å ha blitt påvirket av koronapandemien på 
kort sikt.  

Når det gjelder mulige konsekvenser av 
koronapandemien på lengre sikt for forskerutdanningen 
ved UiA og ph.d.-kandidatene, kan bl.a. følgende 
fremheves:

 • Omfanget av forsinkelser blant ph.d.-
kandidatene og i deres prosjekter som følge av 
koronapandemien er fortsatt ukjent og kan by på 
større utfordringer på sikt. Selv om flere har søkt 
og fått innvilget forlengelse av finansieringsperioden 
er det en risiko for at forsinkelser er mer omfattende 
enn innvilget forlenget finansieringsperiode. På sikt 
kan det innebære at UiA har flere ph.d.-kandidater 
som fortsatt arbeider med doktorgradsprosjektet 
uten finansiering. Dette kan medføre økt tidsbruk 
og svekkede muligheter til å fullføre doktorgraden. 
Denne utfordringen kan møtes ved at UiA åpner 
opp for søknader om ytterligere forlengelse av 
finansieringsperioden som følge av konsekvenser av 
koronapandemien. Dette vil i så tilfelle ha ytterligere 
økonomiske konsekvenser for UiA ettersom UiA har 
måttet, og trolig fortsatt må, dekke slike utgifter selv.     

 • De langsiktige karrieremulighetene for ph.d.-
kandidater kan ha blitt svekket som følge av 
manglende muligheter til utenlandsopphold, 
konferansedeltakelse, nettverksbygging mv. 
gjennom koronapandemien. Det er fortsatt sterke 
begrensninger på plass når det gjelder denne 
typen aktiviteter. Et sentralt spørsmål er eventuelle 
langtidseffekter av disse begrensningene på den videre 
karrieren til dagens ph.d.-kandidater.

Det vises for øvrig til omtale i kvalitetsrapportene fra 

fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.

1.2.3 Innenfor forskning 
Observerte konsekvenser av koronapandemien på kortere 
sikt for forskningsaktiviteten ved norske UH-institusjoner 
generelt er bl.a.1:

 • Den største, umiddelbare konsekvensen synes 
å være at de vitenskapelig ansatte har brukt 
vesentlig mindre tid på forskning og mye mer 
tid på undervisning, som følge av det store 
arbeidet med omlegging til og utvikling av digital 
undervisning. Forskjeller i hjemmesituasjon har hatt 
stor betydning for de ansattes tidsbruk.

 • Også andre hindringer, som reiserestriksjoner, 
stengte laboratorier, manglende mulighet til 
fysiske møter, konferanser mv., har redusert 
forskningsaktiviteten ved UH-institusjonene. De 
ulike fagmiljøene berøres til dels ulikt av de forskjellige 
restriksjonene. Manglende tilgang på laboratorier 
og utstyr har vært en viktig hindring for forskere 
innenfor matematikk/ naturvitenskap, teknologi og 
medisin. Medisinsk og særlig samfunnsvitenskapelig 
forskning har blitt begrenset av manglende kontakt 
med informanter, pasienter og andre grupper. 
Reiserestriksjoner er den faktoren som har ført til størst 
begrensning på tvers av fag.

 • Enkelte ansatte rapporterer at koronapandemien 
har vært positiv for deres forskningsarbeid, i form 
av at det har gitt mer tid til å konsentrere seg om 
forskningen. Dette gjelder i større grad eldre ansatte, 
og må ses i sammenheng med at de gjerne har en 
enklere hjemmesituasjon og mer etablerte nettverk.

Observerte og rapporterte konsekvenser av 
koronapandemien på UiAs forskningsaktivitet gjennom 
2020 er bl.a.:

 • Samlet sett har de vitenskapelig ansatte 
brukt mindre tid på forskning og mer tid på 
undervisning. 

 • Gjennomføring av en rekke forskningsprosjekter 
har blitt forsinket. Forsinkelser i 
prosjektgjennomføring er én forklaring på nedgangen 
i regnskapsførte inntekter fra Forskingsrådet til UiA 
i 2020. UiAs resultater for 2020 innenfor de andre, 
etablerte indikatorene for å måle forskningsresultater 
og -aktivitet, viser i hovedsak gode eller forventede 
resultater, og virker dermed ikke å ha blitt negativt 
påvirket av koronapandemien på kort sikt. 

1Kilde: Et akademisk annerledesår. Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og 
høgskoler. NIFU Rapport 2021:9.
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 • På individnivå er det store forskjeller i hvordan 
koronapandemien påvirker og har påvirket 
forskningsaktiviteten til den enkelte. Dette henger 
bl.a. sammen med den ansattes hjemmesituasjon, 
fagfelt, undervisningsoppgaver mv. 

 • Koronapandemien har hatt en tydelig negativ 
effekt på gjennomføring av forskningsaktiviteter 
som reiser, arrangementer, konferanser, 
seminarer, forskningsgruppesamlinger, 
utenlandsopphold mv. Dette gjenspeiles bl.a. i 
mindre bruk av ulike støtteordninger som skal stimulere 
til denne typen aktiviteter.

Når det gjelder mulige konsekvenser av koronapandemien 
på lengre sikt for UiAs forskningsaktivitet og -resultater 
kan bl.a. følgende fremheves:

 • Forskningens rammevilkår synes å ha blitt sterkt 
svekket gjennom koronapandemien, bl.a. i form av 
redusert tid til forskning, mindre muligheter for faglig 
samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt 
manglende tilgang til nødvendig forskningsinfrastruktur. 
Det er all grunn til å anta at dette vil ha konsekvenser 
for den enkelte og for UiA på sikt, bl.a. i form av 
nedgang i forskningsresultater i form av publikasjoner, 
prosjekter mv. Omfanget av disse konsekvensene, og 
dermed utfordringene, er fortsatt ikke klart. 

 • Tilsvarende som for ph.d.-kandidatene er det en 
generell bekymring for hvordan koronapandemien 
vil påvirke yngre forskeres karrieremuligheter på 
lengre sikt, bl.a. som følge av at koronasituasjonen 
har hindret yngre forskere muligheten til å bygge 
faglige nettverk i startfasen av karrieren. 

Det vises for øvrig til omtale i kvalitetsrapportene fra 
fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.

1. 3 Nøkkeltall for UiA

2018 2019 2020

Førstevalgssøkere per studieplass SO2 2,1 2,0 2,1

Førstevalgssøker per studieplass 2-årig masterprogram 3,1 2,9 3,1

Registrerte studenter (personer høst) 13 201 13 054 13 714

 » herav studenter på gradsgivende program 9 784 9 954 10 410

 » herav årsstudier 1 153 1 081 1 201

 » andel studenter på masterprogram (2-årige og 
erfaringsbaserte) 16,1 % 17,4 % 18,8 %

Antall kandidater 2 555 2 529 2 627

Ph.d.-stipendiater (doktorgradsavtaler) 252 264 329

Avlagte doktorgrader 37 41 51

Publiseringspoeng 792,5 891,7 938,4

 » herav publiseringspoeng per faglig årsverk 1,04 1,04 1,03

Ansatte (årsverk) 1 304 1 440 1 504

Andel førstestillinger (årsverk) i UFF3-stillinger (i %) 72,8 % 71,4 % 73,3 %

Andel BOA4 av inntekt fra bevilgninger (i %) 13,7 % 15,5 % 16,5 %

Statlig finansiering (1000 kr.) (KD og andre departement) 1 289 842 1 298 348 1 575 546

Total budsjettramme (sum driftsinntekter 1000 kr.) 1 514 349 1 537 836 1 887 665

2 Kilde; Samordna opptak (SO)
3 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger)
4 Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA-inntekter)
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2 Utdanning

2.1 Studieportefølje
UiAs studieportefølje består av 87 gradsgivende studieprogram og 35 årsstudier. Fordeling på fakultet og studienivå 
vises i tabell5.

   
Studieportefølje ved UiA 2020 

   Antall master-
program 
2-årige og 
erfaringsbasert 

Antall 5-årige 
integrerte 
masterprogram 

Antall bachelor-
program  Antall årsstudier 

Helse- og idrettsvitenskap  6    5  6 

Humaniora og pedagogikk  8   11  11 

Kunstfag  3    6 4 

Samfunnsvitenskap  6  1 6  5 

Teknologi og realfag  9  1 9  6 

Handelshøyskolen  5    3  1 

Lærerutdanning  3 3 2 2 

SUM UiA  40  5 42 35
 

5 Program som tilbys parallelt på begge campus er talt én gang. Det samme gjelder program som tilbys også som deltid/desentralisert. 
Masterprogram som tilbys både som 3+2 og 5-årig program inngår ikke tallene for 5-årige program. Studieprogram som utfases er utelatt fra 
oversikten. 

Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 
arbeider kontinuerlig med utviklingen av sin 
portefølje. Studieprogram som ble vedtatt etablert i 2020 
med sikte på oppstart høsten 2021 er:  

 • Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, 2-årig 
masterprogram 

 • Matematikkdidaktikk for lærere, 1 1/2-årig 
erfaringsbasert masterprogram 

Styret vedtok også etablering av Sustainability 
Management, erfaringsbasert masterprogram, som et 
felles gradsprogram med Universitas Gadjah Mada i 
Indonesia.   

I 2020 ble det vedtatt å legge ned bachelorprogrammet 
i oversetting og interkulturell kommunikasjon. Dette 
«erstattes» av det nye masterprogrammet i oversettelse 
og fagspråklig kommunikasjon. 

Masterprogrammet SHIFT entreprenørskap hadde sitt 
første opptak høsten 2020. Programmet er etablert med 
flere studieretninger og tilbys i samarbeid mellom flere 
fakultet. I tabellen over er programmet talt én gang, 
hjemmehørende ved Handelshøyskolen. 

For 2019 ble det rapportert tre bachelorprogram på 
Avdeling for lærerutdanning. Når dette nå er redusert til to, 
er det fordi Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
ikke lenger tilbys. Økningen i antallet 2-årige 
masterprogram skylder etableringen av tilbud som skal 
fungere som videreutdanningsmulighet for lærere uten 
mastergrad (Fagdidaktikk for grunnskolen trinn 1-7 og 
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10). Programmene 
utgjøres i hovedsak av emner fra de ordinære 
grunnskolelærerutdanningene. 
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2.2 Søkertall

2.2.1 Samordna opptak
Antall førsteprioritetssøkere til UiA i Samordna opptak 
økte med 5,2 % fra 2019 til 2020, mot en økning på 8,7 % 
nasjonalt.
Søkertall i Samordna opptak6

2018 2019 2020
Planlagte studieplasser* 3203 3390 3361
1. prioritetssøkere 6627 6825 7181
1. prioritetssøkere pr plass 2,1 2,0 2,1
5-årige masterprogram 2,1 2,7 2,4
3-årige bachelorprogram 2,4 2,2 2,2
Årsstudier 1,3 1,3 1,7
Andel 1. prioritetssøkere i SO 4,67% 4,92% 4,75%

*Apriltall SODA

Antall førsteprioritetssøkere til UiA økte med 344 fra 
2019 til 2020. UiA hadde ikke opptak til årsstudium i 
samfunnsfag eller bachelorprogram i spesialpedagogikk 
i 2020, men økte antall plasser på bachelorprogrammet i 
IT og informasjonssystemer med 27 plasser. Utover dette 
var det kun marginale endringer i antall studieplasser, 
slik at førsteprioritetssøkere pr plass økte fra 2,0 til 2,1. 
Da antall søkere i Samordna opptak økte med 12 052 
søkere, en økning på over 8 %, gikk likevel andelen 
førsteprioritetssøkere til UiA ned til 4,75 %.

Vekst ved UiA var primært knyttet til vekst til årsstudiene. 
Nedgang i søkertall til 5-årige masterprogram skyldes 
primært søkertallene til 5-årig masterprogram i barnevern. 
Studiet var nytt i 2019 og hadde da svært høye søkertall. 
Den sterke økningen i søkertall til årsstudier gjenspeiles 
også i de nasjonale søkertallene.

6 Kilde; Samordna opptak (SO)

Figur 2.1: Antall førsteprioritetssøkere pr utdanningsområde endring 2019 -2020

Antall førsteprioritetssøkere pr utdanningsområde endring 2019-2020
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2.2.2 Lokalt opptak
Lokalt opptak (LOK) omfatter alle 2-årige masterprogram 
og andre påbyggingsstudier og halvårsstudier. Det 
er også lokalt opptak til studier med opptaksprøve 
og til spesialtilpassede ingeniørutdanninger (TRES 
og Y-vei). En søknad i lokalt opptak sendes direkte til 
institusjonen, det vil si at en førsteprioritetssøker i LOK 
ikke kan sammenlignes med en førsteprioritetssøker i 
SO. Søkertall for opptak til enkeltemner, til EVU-program 
og for internasjonale gradsstudenter vil også inngå i 
totalt søkertall i lokalt opptak, men videre kommenteres 
i hovedsak søkertallene til ordinære gradsprogram og 
årsstudier.

Antall førsteprioritetssøkere i lokalt opptak7

 2018 2019 2020
Årsstudier 1296 1044 748
Bachelorprogram 970 782 749
Masterprogram 2792 2758 3052

 
Nedgang i søkertallene for årsstudier skyldes i all 
hovedsak at det er opptak til videreutdanningen i sexologi 
i oddetallsår. Nedgang i søkertall for bachelorprogram 
skyldes delvis lave søkertall for ingeniørstudier, men 
også at arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
ikke ble tilbudt i 2020. Søkning til 2-årige masterprogram 
økte med over 10 %. Dette skyldes primært at det 
ble opprettet flere nye studieprogram i 2020. Dette 
gjelder masterprogrammene Shift entreprenørskap, 
International business og Teknologi, menneske og 
samfunn, som til sammen fikk 283 førsteprioritetssøkere. 
Også masterprogrammet i spesialsykepleie, som tilbys i 
partallsår, førte til økte søkertall.

Det er stabilt høye søkertall i internasjonalt opptak (søkere 
fra utenfor EU). UiA tilbød i 2020 tre bachelorprogram og 
syv masterprogram.

 Antall førsteprioritetssøkere fra utenfor EU/EØS8

2018 2019 2020
Totalt* 660 1081 1089
Bachelorprogram - 632 420
Masterprogram 554 485 707

*Noen søkere har søkt både master- og bachelorprogram.

2.2.3 Trender i søkertall
UiA har en ung søkermasse til grunnstudiene, 
sammenlignet med våre nærmeste læresteder, der 50,4 % 
av søkerne er 21 år eller yngre i 2020. 

Figur 2.2: Andel søkere fordelt på aldersgrupper

Det er også i de laveste aldersgruppene at søkertallet er 
stigende.

Figur 2.3: Utvikling av søkertall fordelt på aldersgrupper

Geografisk rekrutterer UiA lokalt, der 57 % av søkerne 
kommer fra Agder. Deretter rekrutterer UiA nærmere 10 
% fra hvert av fylkene Rogaland, Vestfold og Telemark og 
Viken. De resterende 15 % av søkerne kommer fra øvrige 
fylker i Norge og andre land i Norden.

7 Kjlde; Tableau: Tall LOK
8 Kilde; Tableau: Internasjonalt opptak
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2.3 Studenttall

2.3.1 Antall studenter nasjonalt
Antall studenter ved andre universitet har endret seg 
betydelig de siste årene som følge av gjennomførte 
fusjoner og ved at flere institusjoner har fått 
universitetsstatus. I tabellen nedenfor vises utviklingen 
i antall studenter ved andre universitet og samlet 
studenttall i sektoren. 

 
Antall registrerte studenter 
HØST9

  2018 2019 2020

NTNU 41 145 41 965 42 380

Universitetet i Oslo 27 915 27 505 27 050

OsloMet 20 635 21 025 21 905

Universitetet i Sørøst-Norge 18 230 18 230 18 060

Universitetet i Bergen 18 050 18 465 19 420

Universitetet i Tromsø 16 745 16 745 17 125

Universitetet i Agder 13 195 12 995 13 690

Universitetet i Stavanger 11 805 11 560 12 410 

Nord universitet 11 435 11 090 11 460

NMBU 5 325 5 670 6 275

SUM hele UH-sektor 275 610 279 197 291 886

Målt etter antall studenter er UiA syvende største 
universitet i sektoren med 13 690 registrerte studenter 
høsten 2020. Det er flere institusjoner med vekst i 
studenttallet i 2020. Noe kan tilskrives at det i revidert 
nasjonalbudsjett (våren 2020) ble tildelt til sammen 4000 
nye studieplasser til sektoren for økt opptak høsten 2020. 
Studieplassene ble tildelt som midlertidige plasser med 
mulighet for forlengelse. 

2.3.2 Studenter ved UiA    
fordelt på studienivå
Totalt antall studenter som har registrert seg for studier 
ved UiA høsten 2020 er 1372210, en økning på 5 % eller 
nær 700 studenter sammenlignet med 2019. I figur vises 
antall studenter totalt og fordelt på studienivå for de siste 
fem årene.

Figur 2.4: Totalt antall studenter fordelt på studienivå

Veksten i studenttall de siste årene er i all hovedsak 
planlagt vekst, både ved at det er opprettet nye 
studieprogram og ved at antall studenter på eksisterende 
program har økt. Det har også vært en kraftig vekst i antall 
studenter på etter- og videreutdanningstilbud siden 2016. 

Om lag 11 % av studentene går på studieprogram 
som er nettbaserte og/eller desentrale studietilbud, 
det vil si studenter som ikke oppholder seg på 
campus. De fleste av disse studietilbudene er etter- og 
videreutdanningstilbud.  

Fordeling av studenter på Campus Grimstad og 
Campus Kristiansand er stabil, med 24 % av studentene 
på studietilbud i Grimstad og resten i Kristiansand. 
Kjønnsfordeling er også stabil med 58 % kvinner og 42 % 
menn.

I 2020 er det nær 90 % av studentene som går på 
gradsgivende program og årsstudier. Utvikling fra 2019 
vises i tabell:  

9 Kilde: DBH; registrerte studenter, totalt.
10 Kilde: Tableau. Tallet er noe høyere enn DBH-tallet da det inkluderer EVU-studenter med oppstart etter 1. oktober.

AR Årsstudium

B3 Bachelor 3 år

HN Høyere nivå

LN Lavere nivå

M2 Master 2 år

M5 Master 5 år

ME Master erfaringsbasert
YU Yrkesutdanning

2016 2017 2018 2019 2020

12 714

Totalt antall studenter fordelt på studienivå

13 722
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2.3.3. Studenter på etter- og 
videreutdanningsprogram
Høsten 2020 er 17 % av studentene ved UiA registrert på 
videreutdanningsprogram, og antall EVU-studenter viser 
en solid vekst i forhold til 2019. Videreutdanningsprogram 
vil her si studieprogram som er eksternfinansierte og 
som er studiepoenggivende. Sentrale nøkkeltall for antall 
studenter vises i følgende tabell:

Antall studenter på etter- og videreutdanning12

 2018 2019  2020
Registrerte studenter HØST 1 914     1 844 2362

Startende studenter VÅR 219 409 490

Startende studenter HØST 1 232 1 218 1673

De fleste EVU-program er små program med kortere 
varighet, og årlig studentopptak vil derfor i hovedsak 
påvirke aktivitetsnivået inneværende år. Unntaket er 
to erfaringsbaserte masterprogram med flere moduler. 
Om lag 20 % av studentene er tilknyttet disse to 
programmene. Andre store satsinger er «Kompetanse for 
Kvalitet», videreutdanning av lærere, som står for om lag 
30 % av studentene.  

Det har også vært en betydelig vekst knyttet til 
etterutdanning, det vil si kortere kurs som ikke gir 
studiepoeng. Det er ingen oversikt over antall deltakere 
knyttet til dette, men veksten i inntekter de siste tre årene 
vises i følgende tabell:

Inntekter fra etterutdanning
Tall i NOK 1.00013

2018 2019  2020
Bidrag 2 991 7 121 10 870

Oppdrag 66 156 464

Salg 2 628 1 897 955

SUM Etterutdanning 5 685 9 174 12 289

Inntekter fra etterutdanning har økt med 116 % siden 2018 
og hovedvekten av dette er knyttet til bidragsinntekter. 
Etterutdanning som finansieres ved studieavgift viser en 
nedgang til ca. 1/3 av nivået i 2018.

En betydelig del av økningen i inntekter er knyttet til 
de nasjonale satsingene på kompetanseheving i skole 
og barnehage. Ordningen er rettet mot både skole og 
barnehage og har fått navnene, Desentralisert ordning 
for kompetanseutvikling – skole (Dekomp) og Regional 
ordning for kompetanseutvikling – barnehage (ReKomp). 
For mer detaljer om etter- og videreutdanningsvirksomhet 
vises til fakultetenes kvalitetsrapporter. 

2.3.4 Studentopptak høsten 2020.
Opptak av studenter til studier ved UiA viser en svak 
oppgang sammenlignet med tall for samme tidspunkt 
i 2019. Opptakstallene til gradsgivende program 
og årstudier har imidlertid en sterkere vekst, mens 
opptak til mindre studietilbud (EVU), enkeltemner og 
utvekslingsstudenter samlet sett viser nedgang.  
I tabell vises endringer i antall studenter som er tatt opp til 
gradsgivende studieprogram og til årsstudier:  

11 Kilde: Tableau; Registrerte studenter
12 Kilde: Tableau; EVU-oversikt, Studenter. 
13 Kilde: Tableau; EVU- Analyse av UBW-STAR; Finansieringskilder.

Totalt antall studenter på gradsgivende program og årsstudier11

 Studienivå 2019 2020

Høyere nivå

Master erfaringsbasert 476 500

Master 2-årig 1792 1962

Profesjonsutdanning Master 5-årig 1132 1322

Lavere nivå

Bachelor (inkl. 4-årig LU) 6585 6410

Årsstudier 1094 1206

SUM 11079 11400

Som pilene indikerer, er det en økning på alle studienivå med unntak av bachelorprogram. 
Den relativt sterke økningen på 5-årige masterprogram skyldes innfasingen av flere nye 
masterprogram. 
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Studietilbøyelighet fordelt på aldersgrupper15

Aldersgruppe Antall første- 
prioritets-søkere Antall tilbud Antall møtt Andel møtt av tilbud 

-21 3611 3920 2037 52 % 
22 - 29 2554 2572 1207 47 % 

30+ 1005 835 393 47 %

2.3.5 Nye fullfinansierte studieplasser
UiA fikk tildelt 10 nye studieplasser i statsbudsjett 2020 med føringer knyttet til teknologi og grønt skifte, og disse 
ble fordelt til eksisterende studieprogram. I revidert budsjett fikk UiA 81 nye studieplasser som del av en krisepakke 
knyttet til Covid-19. Disse ble også fordelt på ulike studieprogram med ulik varighet slik at de til sammen skulle 
øke studentopptaket med 113 nye studenter. Faktisk økning i studentopptaket ble langt lavere enn planlagt da 
søkergrunnlaget for mange av programmene var for lavt.  

Økning i studentopptak knyttet til nye studieplasser i 202016

Planlagt økning Faktisk økning

Statsbudsjett 2020 Teknologi og grønt skifte 20 34

Revidert budsjett 2020

Lærerutdanninger 20 10

MNT-utdanninger 60 10

Helsefag – folkehelse 10 0

Annet; Masterprogram på Handelshøyskolen 30 -6

For studieplasser tildelt i statsbudsjettet er opptaket økt med mer enn planlagt. For studieplasser tildelt i revidert 
budsjett er opptaket lavere enn planlagt for alle fagområdene. 

14 Kilde: Tableau; Opptaksprosess
15 Kilde; Samordna opptak (SO)
16 Studieplasser tildelt i revidert budsjett ble tildelt som engangsøkning i opptaket, 
men med muligheter til forlengelse. I Statsbudsjett 2021 ble disse forlenget med 1 år. 

Studentopptak til gradsgivende 
program og årsstudier14

  2019 2020

Høyere nivå
Master erfaringsbasert 107 161

Master 2-årig 733 892
Profesjons-
utdanning Master 5-årig 394 393

Lavere nivå
Bachelor 
(inkl. 4-årig LU) 2435 2351

Årsstudier 846 1046

SUM 4401 4639

Som vist i tabellen, er det positiv utvikling i 
studentopptaket på 2-årige masterprogram og på 
årsstudier. Opptakstall til bachelorprogram viser en liten 
nedgang. Søkertallene til årsstudier hadde en kraftig vekst 
i 2020 (noe som tilskrives Covid-19), og dette har også gitt 
seg utslag i økte opptakstall. 

60 % av studentene som er tatt opp til studieprogram 
gjennom Samordna opptak er førsteprioritetssøkere, en 
nedgang fra 66 % i 2019. Det er nedgang for studenter 
både på bachelorprogram og på 5-årige masterprogram.
Studietilbøyeligheten (andel som registrerer seg som 
student av dem som får tilbud om studieplass) er størst i 
den yngste aldersgruppa.
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2.4 Kandidattall

2.4.1 Antall kandidater nasjonalt
Antall uteksaminerte kandidater for universitetene vises i 
tabell.

  Antall kandidater17

 
2018 2019 2020

Vekst 
2020

Nord 2070 2125 2200 3,5 %
NMBU 1180 1180 1230 4,2 %
NTNU 7480 7805 7960 2,0 %
OsloMet 4070 4180 4295 2,8 %
UiA 2535 2540 2670 5,1 %
UiB 2990 3225 3150 -2,3 %
UiO 4880 4945 5310 7,4 %
UiS 2345 2535 2650 4,5 %
USN 3245 3335 3285 -1,5 %
UiT 2685 2840 2865 0,9 %

De fleste institusjoner har en svak vekst i antall 
uteksaminerte kandidater. Ved UiA er veksten sterkere 
enn gjennomsnittet for universitetene (2,6 %). Kun UiO 
har sterkere vekst. UiA har over flere år hatt vekst i opptak 
til gradsgivende program, så vekst i kandidatproduksjon 
kan i hovedsak tilskrives dette. Økt fullføringsandel bidrar 
også positivt til vekst i kandidatproduksjon. 

Det er stor variasjon i sektoren på andel kandidater som 
uteksamineres på lavere og på høyere studienivå. Tabellen 
under viser andel kandidater som uteksamineres på 
lavere nivå i fallende rekkefølge.

Andel kandidater på lavere nivå i 202018

OsloMet 83,4 %
USN 80,5 %
Nord 76,2 %
UiA 71,5 %
UiS 62,6 %
UiT 61,8 %
NTNU 53,8 %
UiB 49,6 %
UiO 46,0 %
NMBU 33,9 %

I 2020 er 71,5 % av kandidatene som uteksamineres 
ved UiA på lavere nivå, en liten nedgang fra 2019. Det 
forventes at andel uteksaminerte kandidater på høyere 
nivå vil øke betydelig fra 2022 når de første kullene fra 
5-årig grunnskolelærerutdanning blir ferdige.

2.4.2 Fakultetsfordeling 
Antall uteksaminerte kandidater fordelt på fakultet vises i 
følgende tabell:
Uteksaminerte kandidater19

2019 2020 Vekst 2020

Helse- og idrettsvitenskap 442 489 47
Humaniora og pedagogikk 192 295 103
Kunstfag 101 97 -4
Samfunnsvitenskap 375 371 -4
Teknologi og realfag 514 537 23
Handelshøyskolen 461 435 -26
Lærerutdanning 469 446 -23
Annet 4 4
SUM UiA 2 558 2 674 116
Vekst UiA -0,0 % 4,5 %

Det har vært en solid vekst i kandidatproduksjon i 
2020, men rundt halvparten av veksten kan tilskrives 
studier med opptak annethvert år20. Utviklingstrekk ved 
fakultetene:

 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har vekst som 
i hovedsak skyldes masterprogram i spesialsykepleie 
med opptak annet hvert år, men det er også en positiv 
utvikling på noen av disiplinprogrammene.

 • Fakultet for humaniora og pedagogikk har en solid 
vekst hvorav deler er knyttet til uteksaminering av 
kandidater fra både bachelor- og masterprogram i 
spesialpedagogikk, som ikke har opptak hvert år. Det 
er også en solid vekst, spesielt på bachelornivå, som 
skyldes økt opptak til bachelorprogram i 2017.

 • Fakultet for kunstfag har stabil utvikling på både bachelor- 
og masternivå, men en liten nedgang totalt sett.

 • Fakultet for samfunnsvitenskap har totalt sett en liten 
endring. Det er verdt å nevne at masterprogrammet 
i informasjonssystemer har en nedgang i antall 
kandidater som skyldes færre studenter, til tross for 

17 Kilde; DBH, Fullførte vitnemålsgivende studieprogram
18 Kilde; DBH, Fullførte vitnemålsgivende studieprogram; fordelt på hovednivå
19 Kilde: Tableau, Uteksaminerte kandidater. Tallene avviker fra DBH -rapporterte tall pga ulik 
spesifikasjon av kalenderår. Omfatter kandidater fra bachelorprogram, masterprogram og PPU.
20 Masterprogram i spesialsykepleie og masterprogram i spesialpedagogikk har opptak annethvert 
år og tar opp til sammen 62 studenter i 2018, noe som forklarer 70 % av økningen på masternivå. 
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at programmet er tildelt flere studieplasser fra KD de 
foregående årene. 

 • Fakultet for teknologi og realfag har vekst på 
bachelornivå og stabil utvikling på masternivå. 
Underliggende er det en del endringer på programnivå, 
og det er første året det uteksamineres kandidater fra 
masterprogram i kystsoneøkologi. 

 • Handelshøyskolen har nedgang i antall kandidater 
både på bachelornivå og på masternivå. Dette skyldes i 
noen grad lavere opptakstall på bachelorprogrammene. 
Nedgangen kamufleres også av vekst i kandidater på 
erfaringsbasert masterprogram (MBA).

 • Lærerutdanningene har nedgang i uteksaminerte 
kandidater fra PPU og noe nedgang grunnet 
færre studenter på arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning. I 2020 uteksamineres 
det for første gang kandidater fra masterprogram i 
barnehagekunnskap. 

 

2.5 Gjennomstrømming

2.5.1 Studienivå
Andel studenter som gjennomfører på normert tid våren 
2020 er stabil for studieprogram på bachelornivå og 
noe svakere for studieprogram på masternivå. UiA har 
generelt en høyere andel studenter som gjennomfører 
på normert tid enn sektoren for øvrig, noe som både 
kan tilskrives fagsammensetning i studieporteføljen 
og at UiA over flere år har jobbet målrettet med 
gjennomstrømmingsproblematikken. 

Gjennomføring på normert tid for UiA og for sektoren 
vises i tabell.
Gjennomstrømming på normert tid
Våren 202021

UiA Gjennomsnitt i sektoren
Bachelornivå 53,5 % 50,7 %
Masternivå 55,2 % 52,2 %

Ikke alle studenter gjennomfører på normert tid. I figurene 
under vises andel studenter som fullfører på henholdsvis 
normert tid og normert tid + 1, 2 og 3 eller flere semestre22. 
Oversikten har slått sammen de tre foregående 
startkullene og gir et godt bilde av fullføringsandel og 
tidsbruk.

Figur 2.5:  Fullføringsandel for bachelorprogram og masterprogram

Figurene viser at på lengre sikt kan man forvente 
at om lag 66 % av studentene som starter på et 
bachelorprogram og 71 % av studentene som starter 
på et 2-årig masterprogram vil fullføre dette. 

2.5.2 Frafall
Frafall fra grunnstudier (bachelorprogram og 5-årige 
masterprogram) er spesielt høyt det første studieåret. UiA 
har over flere år arbeidet med tiltak for å redusere frafall 
og tallene viser en positiv trend, med en nedgang på mer 
enn tre prosentpoeng fra 2017-kullet til 2019-kullet. 
Frafall pr semester for studenter som har startet på et 

21 Kilde: DBH; Gjennomføring på normert tid og frafall – rapport 1 (nasjonal styringsparameter)
22 Kilde; Tableau; Årsrapport

Bachelorprogram
Fullføringsandel og tidsbruk for startkullene 
2014 høst, 2015 høst, 2016 høst

Masterprogram 2-årig
Fullføringsandel og tidsbruk for startkullene  
2015 høst, 2016 høst, 2017 høst

54,90% 58,50% 63,60% 66,00%

56,00% 61,50% 67,50% 71,40%
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bachelorprogram eller et 5-årig masterprogram de siste 
fire årene vises i figur23 (startkull 2019 er blå kurve og 
startkull 2020 er orange kurve): 

Figur 2.6 Frafall fra studieprogram for ulike startkull

Nedstengt campus og mye digital undervisning har 
gitt nye utfordringer for studentene, og det ble i starten 
av 2021 gjort noen analyser for å undersøke hvorvidt 
dette har påvirket frafallstallene i positiv eller negativ 
retning. Normalt måles frafall etter to semestre, men her 
er frafallet målt etter ett semester og etter tre semestre. 
Hovedfunnene (som også er gjengitt innledningsvis) er 
som følger:

 • Studenter som startet på et grunnstudium høsten 2019 
har lavere frafall enn tidligere kull målt etter 3 semestre.

 • Studenter som startet på et 2-årig masterprogram 
høsten 2019 har noe høyere frafall enn tidligere kull i sitt 
3. semester.

 • Studenter som startet på et grunnstudium høsten 2020 
har frafall på omtrent samme nivå som tidligere kull 
målt etter 1. semester.

 • Studenter som startet på et 2-årig masterprogram 
høsten 2020 har lavere eller likt frafall som tidligere kull 
i sitt 1. semester.

 • Studenter som startet på årsstudier høsten 2020 har 
lavere frafall enn tidligere kull på årsstudier.

2.6 Studiepoengproduksjon

2.6.1 Totalt
I tabellen under vises studiepoengproduksjon ved 
UiA de siste tre årene samt vekst totalt og pr fakultet. 
Studiepoengproduksjon vises for fakultetene som eier 
programmet hvor studentene går (ikke fakultetet som eier 
emnet). 

Nye 60-SP enheter24

2018 2019 2020 Vekst

Helse- og 
idrettsvitenskap 1487 1 429 1 453 1,6 %
Humaniora og 
pedagogikk 1 091 1 096 1 224 11,7 %
Kunstfag 406 385 370 -3,8 %
Samfunnsvitenskap 1 187 1 226 1 349 10,1 %
Teknologi og realfag 1 738 1 790 1 878 4,9 %
Handelshøyskolen 1 359 1 295 1 411 8,9 %
Lærerutdanning 1 513 1 611 1 724 7,0 %
Annet 329 211 127 -40,0 %
SUM UiA 9 109 9 043 9 535 5,4 %
Vekst UiA 2,0 % -0,0 % 5,4 %

Vekst i studiepoengproduksjon skyldes flere forhold: 
 • Vekst i studenttall
 • Flere studenter som har gjennomført eksamen
 • Lavere strykprosent

I tabellen er det med unntak av Fakultet for 
kunstfag en vekst for alle fakultet, men en nedgang 
i kategorien «Annet». I denne kategorien inngår 
blant annet studiepoengproduksjon fra innreisende 
utvekslingsstudenter. Høsten 2020 ble utvekslingsopphold 
for både innreisende og utreisende utvekslingsstudenter 
avlyst med den konsekvens at studiepoengproduksjon fra 
innreisende studenter falt bort, og tilsvarende produserte 
studenter som fikk avlyst sitt utenlandsopphold 
studiepoeng på sine respektive program, noe som 
forklarer litt av veksten pr fakultet. 

23 Kilde; Tableau; Frafall – program og fakultet
24 Kilde: DBH; Studiepoengproduksjon fordelt på programmet der studenten var aktiv.

2 9 , 0 %

2 1 , 0 %

7,4%

1 2 3 4 5 6
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2.6.2 Studiepoengproduksjon pr student
Studiepoengproduksjon pr student vil for en student 
med full studieprogresjon være på 60 studiepoeng pr år. 
Studiepoeng pr student for universitetene vises i tabell.

Studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent25 
  2019 2020 Økning 

2020
Nord 49,7 51,3 1,6
NMBU 48,7 50,1 1,3
NTNU 47,8 50,7 2,9
OsloMet 51,7 53,3 1,6
UiA 49,3 50,9 1,6
UiB 46,0 48,5 2,4
UiO 46,0 48,7 2,7
UiS 46,3 49,4 3,1
USN 50,2 51,3 1,1
UiT 46,3 47,0 0,7
Gjennomsnitt 48,0 50,1 2,1

På tross av en utfordrende undervisningssituasjon i 
store deler av 2020, viser tallene at gjennomsnittlig 
studiepoengproduksjon pr student har økt, både nasjonalt 
og ved UiA. Som det framgår av tallene, har UiA høyere 
studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent sammenlignet 
med gjennomsnitt for universitetene. Institusjoner med 
høyest studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent er de 
samme institusjonene som har høyest andel kandidater 
på lavere grads nivå. Studiepoengproduksjon pr student 
er normalt høyere på studieprogram på lavere grads 
nivå, slik at rangeringen her til en viss grad gjenspeiler 
studieporteføljen.  

Veksten i studiepoengproduksjon har mange 
forklaringsfaktorer, men bakenforliggende tall viser 
både at flere studenter enn normalt møtte til eksamen 
og at strykprosenten på eksamen har gått ned. Det 
er ikke gjennomført noen analyser som viser hvorvidt 
omlegging til digitale hjemmeeksamener og omlegging 
av vurderingsuttrykk i noen emner (fra bokstavkarakter til 
bestått/ikke bestått) også har bidratt til veksten.  

Som tabellen viser, er det en økning ved UiA til 51,5 
studiepoeng pr student i 2020, noe som er høyt 
sammenlignet med sektoren. Fagsammensetning i 
studieporteføljen kan i noen grad forklare dette. I figuren26 
under vises studiepoeng pr student for ulike studienivå 
ved UiA (kun heltidsstudier er med).

Figur 2.7 Studiepoengproduksjon pr student på heltidsstudier 

Som det framgår av figuren, har det vært en 
økning på alle studienivå i 2020. Studenter på 
5-årige masterprogram er i hovedsak studenter på 
lærerutdanninger og på masterprogram i barnevern og 
IKT. Profesjonsutdanninger med praksis kjennetegnes 
av høy studieprogresjon. På 2-årige masterprogram 
er det noe lavere studiepoengproduksjon pr student. 
En sammenligning med andre universitet viser at det i 
hovedsak er studiepoengproduksjonen på bachelornivå 
og på 5-årige masterprogram som bidrar til at UiA ligger 
over sektorgjennomsnittet.  

Nasjonalt viser tallene at de fleste institusjonene har 
opplevd en vekst i studiepoengproduksjon, både totalt og 
pr student. Forklaringsfaktorene er i stor grad de samme 
som ved UiA, men lokale forhold avgjør hvor sterkt de slår 
inn. 

25 Kilde: DBH; Studiepoeng pr heltidsekvivalent pr år.
26  Kilde: Tableau; Studiepoengproduksjon – totalt og pr student
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2.6.3 Studiepoengproduksjon på etter- og 
videreutdanningsprogram
I tabell vises studiepoengproduksjon på 
videreutdanningsprogram ved UiA. Det var en kraftig 
vekst i studiepoengproduksjonen til og med 2018, men de 
to siste årene har studiepoengproduksjonen flatet ut. Det 
er kun marginale endringer fra 2019 til 2020, både totalt 
og på det enkelte fakultet. 

Nye 60-studiepoengsenheter på EVU27

  2018  2019  2020
Helse- og idrettsvitenskap  68  72  85 
Humaniora og pedagogikk  140  128  118 
Kunstfag  36  21  19 
Samfunnsvitenskap  135  137  130 
Teknologi og realfag  202  201  209 
Handelshøyskolen  75  80  84 
Sum UiA  656  639  651 
Årlig vekst  12,8 %  -2,6 %  1,2 % 

Aktvitetsnivået for etter- og videreutdanning vil være 
avhengig av både størrelsen på det enkelte kurs og av 
antall deltakere på kursene. 

Som en del av regjeringens krisepakke knyttet til Covid-19, 
ble det høsten 2020 tilbudt en rekke kortere kurs, 
både studiepoenggivende og i form av etterutdanning. 
266 studenter ble registrert på studiepoenggivende 
kurs og disse har til sammen avlagt tilsvarende 26 60 
studiepoengsenheter, det vil si 6 studiepoeng pr student. 

2.7 Internasjonalisering

2.7.1 Stortingsmelding om studentmobilitet
Stortingsmeldingen «En verden av muligheter 
— Internasjonal studentmobilitet i høyere 
utdanning» ble lagt fram av regjeringen i oktober 
2020. Meldingen har ambisiøse mål, inkludert et 
langsiktig mål om at 50 prosent av studentene skal 
ha et utenlandsopphold i løpet av sin studietid. 
Utvekslingsopphold skal bli en integrert del av ethvert 

studieprogram og ses på som en naturlig del av det 
øvrige kvalitets- og utviklingsarbeidet. Regjeringen 
ønsker at studenter på sikt skal måtte aktivt melde seg 
av utveksling, noe som vil innebære å snu tankegangen 
rundt utveksling. Det er også forventet at det skal 
legges til rette for en tilsvarende økning i innreisende 
mobilitet. For å få dette til, vil det kreves en kulturendring 
i institusjonene, og arbeidet med oppfølging av 
stortingsmeldingen må innlemmes i alle ledd. Dette 
vil bli en viktig del av arbeidet med handlingsplan for 
internasjonalisering ved UiA, som ble igangsatt i mars 
2021. 

2.7.2 Erasmus Charter for Higher Education 
(ECHE) 2021-2027
ECHE er kvalitetsrammeverket for utdanningsaktivitetene 
Erasmus+-programmet omfatter, og det inneholder 
en rekke prinsipper institusjonene forplikter seg til å 
overholde dersom de skal kunne være med i Erasmus+-
programmet. UiA leverte en omfattende og forpliktende 
søknad i mai, og denne ble innvilget rett før jul. Det jobbes 
nå med å iverksette tiltakene i arbeidet fremover. 

2.7.3 Innreisende utvekslingsstudenter
Våren 2020 hadde UiA 152 innreisende studenter på 
campus, hvorav 33 kom høsten 2019 og ble ett år, mens 
119 kom i januar. Da regjeringen innførte nedstenging i 
mars 2020, valgte rundt 2/3 av de innreisende studentene 
å bli i Norge, mens resten reiste hjem og fulgte 
undervisningen digitalt. 270 studenter planla å komme til 
UiA høsten 2020, en økning på 15 studenter fra året før. 
Covid-19 førte imidlertid til at all utveksling høsten 2020 
ble kansellert. 

27 Kilde: Tableau; EVU-oversikt, Studiepoeng- og kandidatproduksjon

Figur 2.8: Utvikling antall innreisende studenter
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Studentene kom fra 32 ulike land mot 28 året før, og 
det var en økning i antall studenter fra bl.a. Polen og 
Italia mens det var en nedgang i studenter fra Tyskland 
og Frankrike sammenlignet med våren 2019. Institutt 
for strategi og ledelse (Handelshøyskolen) og Institutt 
for nordisk og mediefag (Fakultet for humaniora og 
pedagogikk) har, som tidligere år, klart flest innreisende 
studenter. Våren 2020 var det ingen innreisende 
studenter som tok emner ved Institutt for matematiske 
fag, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Institutt for 
sosiologi og sosialt arbeid og Institutt for visuelle og 
sceniske fag. Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
var det kun Institutt for idrettsvitenskap som 
hadde innreisende studenter.  

2.7.4 Utreisende utvekslingsstudenter 
Antall utreisende utvekslingsstudenter har økt 
jevnt de siste årene. I 2019 hadde 451 studenter et 
utvekslingsopphold i utlandet. 440 studenter søkte om 
å reise på utveksling høsten 2020, mot 413 året før. UiA 
lå altså an til å sende ut flere studenter enn noen gang. 
Økningen i søknadene fra året før var størst på Fakultet 
for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen, mens både 
Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap hadde en nedgang i antall søkere. 

Som tidligere år, var Australia det mest populære studielandet. Samtidig var det en 22 % økning i 
antall studenter som planla å reise gjennom Erasmus+, noe som er en positiv utvikling etter flere 
års arbeid med fokus på Erasmus+. 

Figur 2.10: Søkere per 
verdensdel

Figur 2.9: Søkere til 
utveksling høsten 2020
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2.9 Studenter i praksis
For å styrke arbeidslivsrelevansen har UiA hatt en strategi 
om å involvere studenter i praksisnære arbeidsformer. 
Dette vil også være viktig fremover, blant annet basert på 
Arbeidslivsrelevans-meldingen (Meld.St.16 (2020-2021) 
Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere 
utdanning). 

En rekke rammeplanstyrte studieprogram har obligatorisk 
praksis som del av studieprogrammet, mens satsingen 
har vært på å øke antall ikke-rammeplanstyrte 
studieprogram med praksis, kalt arbeidspraksis. 

Antall aktive emner med arbeidspraksis økte så vidt 
fra 2018 til 2019 (fra 23 til 24), men hadde en nedgang 
til 19 emner i 2020. Mye av årsaken til dette skyldes 
utfordringer i forbindelse med Covid-19 og praksissteder 
som har trukket seg fra å ta imot studenter på grunn av 
dette. Internship i utlandet ble også avlyst. I tillegg har det 
vært vanskelig å skaffe nye praksisplasser i 2020. Antall 
emner med obligatorisk praksis har også hatt en nedgang 
i 2020.

2.8 Internasjonale gradsstudenter
Internasjonale gradsstudenter er i denne 
sammenheng definert som studenter med utenlandsk 
statsborgerskap OG med opptaksgrunnlag fra en 
utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er ikke krav om at 
bostedsadresse på søketidspunktet må være i utlandet.  

I 2020 startet 91 internasjonale gradsstudenter på 
studieprogram ved UiA mot 92 studenter året før. Ca. 
1/3 av disse kom til Norge høsten 2020 for å begynne 
studiene, mens 7 studenter fulgte høstsemesteret online 
og kom til Norge i januar 2021.

Søkertallene knyttet til søkere i det internasjonale 
opptaket er svært høye og kjennetegnes ved at det 
er lav andel av søkerne som er kvalifiserte og enda 

færre som ender opp med å registrere seg. I tillegg er 
søknadsbehandlingen svært arbeidskrevende grunnet 
ulike utdanningssystemer i andre land og verdensdeler.  

Internasjonale studenter er en ressurs for UiA og for 
medstudentene. Dette betinger at vi lykkes med å 
integrere dem i læringsmiljøet for derved å skape et 
internasjonalt studiemiljø. De siste årene har fakultetene 
og Studieavdelingen i samarbeid jobbet med å etablere 
gode rutiner for mottak av internasjonale studenter. Det 
vil være nødvendig å videreutvikle dette arbeidet for å 
imøtekomme forventningene i stortingsmeldingen om 
internasjonal mobilitet om å styrke samhandlingen og 
kontakten mellom internasjonale og norske studenter.

Figur 2.11: Internasjonale gradsstudenter 2020

Emner med praksis28

Praksis Arbeidspraksis
  2018  2019  2020 2018 2019 2020

Helse- og idrettsvitenskap  17 20 16 3 3 3
Humaniora og pedagogikk  10 10 8
Kunstfag  9 8 4 1 2 2
Samfunnsvitenskap  1 1 2 5 6 4
Teknologi og realfag  2 2 2 1 1 1
Handelshøyskolen  3 2 1
Avdeling for lærerutdanning 46 45 36
Sum UiA  75 76 60 23 24 19

28 Kilde: Tableau; Emner med praksis

Internasjonale søkere - gradstudier
Kvalifiserte internasjonale søkere - gradstudier

Antall tilbud internasjonale søkere
Antall ja-svar internasjonale søkere

Internasjonale studenter - gradstudier

1418
373
242
168
91
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Nedenfor vises antall studieprogram hvor det er mulig 
å velge et emne med arbeidspraksis. Tabellen tar 
utgangspunkt i antall studieprogram som har hatt én eller 
flere studenter i arbeidspraksis det aktuelle året.

Antall studieprogram med studenter i 
arbeidspraksis29

2018  2019  2020
Helse- og idrettsvitenskap  4  4  4 
Humaniora og pedagogikk  9  12  12 
Kunstfag  0  2 1
Samfunnsvitenskap  5 5 4 
Teknologi og realfag  8  5 6

Handelshøyskolen  5  3 2 

Avdeling for lærerutdanning 3 3 4
Sum UiA  34  34  33 

Flere studieprogram har få studenter i arbeidspraksis 
og noen år ingen. Årsak til endring kan også være 
nedleggelse av studieprogram, som f.eks. nedleggelse 
av bachelorprogrammet i reiselivsledelse ved 
Handelshøyskolen. Interessant er det også å se at det ved 
Avdeling for lærerutdanning er fire studieprogram som har 
hatt studenter i arbeidspraksis i 2020. 

Av totalt 396 studenter i arbeidspraksis i 
2020 er 88 lærerstudenter, først og fremst på 
grunnskolelærerutdanningene, men også på 
lektorutdanningen og PPU. Disse studentene har tatt 
arbeidspraksis som del av disiplin-/fagemner. 

Andel kandidater som har hatt en form for praksis i 
løpet av studieprogrammet er et annet mål på hvor 
bredt satsingen på praksis når. Andel kandidater med 
henholdsvis rammeplanstyrt praksis og arbeidspraksis 
vises i tabellen nedenfor. Antall kandidater fremkommer i 
parentes.

Antall og andel gradsgivende kvalifikasjoner med 
praksis30

2018 2019 2020

Kvalifikasjoner totalt 2477 2458 2563
Kvalifikasjoner med 
rammeplanstyrt praksis

(702) 
28,3 %

(889) 
36,2 %

(888) 
34,6 %

Kvalifikasjoner med 
annen type praksis

(119) 
4,8 %

(109) 
4,4 %

(212) 
8,3 %

Andel gradsgivende kvalifikasjoner har økt både 
for rammeplanstyrt praksis og arbeidspraksis. For 
arbeidspraksis har andel kvalifikasjoner økt fra 4,8 % i 
2018 til 8,3 % i 2020, men utgjør fremdeles en svært liten 
andel kandidater. Det har også vært en økning i andel 
kandidater med rammeplanstyrt praksis fra 2018 til 2019, 
men en liten nedgang fra 2019 til 2020. 

I forbindelse med det årlige Studiebarometeret, spørres 
studentene om i hvilken grad de mener studiene gir dem 
en tilknytning til arbeidslivet samt hvilken nytteverdi det 
har i deres arbeidshverdag. Ikke uventet kommer den 
obligatoriske praksisen best ut, hvor ni av ti vurderer 
denne som relevant og nyttig i arbeidslivet. 

Det er ellers stor variasjon mellom studieprogrammene, 
men svarene viser at studenter i mange program opplever 
lite kontakt med arbeidslivet.

UiA har nå tatt grep for en mer målrettet samskaping 
med næringslivet i regionen, blant annet gjennom nylig 
inngåtte strategiske samarbeidsavtaler med NODE, EYDE, 
Næringsforeningene i Agder og NHO Agder. Målet er 
økt arbeidslivsrelevans i studiene gjennom strategiske 
avtaler og samarbeid med et bredt spekter av klynger, 
næringsallianser og offentlig og frivillig sektor.

Høsten 2020 ble det etablert et prosjekt ved UiA 
kalt «Studenter i praksis» med en målsetting om 
økt institusjonell profesjonalitet i planlegging og 
gjennomføring av praksissamarbeid mellom UiA, 
studenter og arbeidsliv. Prosjektet fortsetter i 2021. 
UiA deltar også i Arbeidslivsportalen utviklet av Unit. 
Dette er en webapplikasjon som skal optimalisere 
informasjonsflyten mellom praksissteder, studiesteder og 
studenter. Prosjektet er fremdeles i pilotfasen og gjelder 
foreløpig kun rammeplanstyrt praksis.

29 Kilde: Tableau; Antall studenter per program 
30 Kilde: Tableau; Kvalifikasjoner med praksis
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I 2020 er 15 % av inntektene knyttet til etterutdanning, det vil si utdanningstilbud som ikke gir studiepoeng.  
Finansieringskildene er i all hovedsak offentlige kilder. I 2020 var 60 % av totale inntekter knyttet til offentlig finansierte 
satsninger mot 45 % fra de samme finansieringskildene i 2018. Ca. 25 % av inntektene var fra salg. I diagram vises de 
største finansieringskildene:

Figur 2.12: Totale inntekter fra EVU (tall i hele tusen).

2.10 Eksternt finansierte 
utdanningsprosjekter

2.10.1 Finansiering av etter- og 
videreutdanningsprosjekt
Inntekter fra etter- og videreutdanningsprosjekt 
har økt med nær 20 mill. fra 2018, det vil si en vekst 
på 32 %. I figur31 ved siden vises totale inntekter 
knyttet til etter- og videreutdanningsprosjekter 
fordelt på henholdsvis bidragsinntekter, 
oppdragsinntekter og salgsinntekter. Med 
bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter 
hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale og 
internasjonale finansieringskilder til sine egne 
aktiviteter. Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås 
prosjekter institusjonen utfører mot vederlag 
(betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det 
foreligger et krav om motytelse fra institusjonen 
når avtale/kontrakt inngås. Med salgsinntekter 
forstås inntekter fra salg av studietilbud til 
enkeltpersoner eller grupper.

31 Kilde: Tableau; EVU analyse – UBW STAR

Figur 2.13 Største finansieringskilder EVU (tall i hele tusen).
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Den kraftige veksten de siste tre årene kan tilskrives noen 
store satsninger:

 • Kvalitet og kompetanse (KoK): Utdanningsdirektoratets 
satsing på videreutdanning i skole

 • De nasjonale satsingene på kompetanseheving i skole 
og barnehage (Dekomp/Rekomp)

 • Diku og Kompetanse Norge sine programmer rettet 
mot fleksible utdanninger 

 • I 2020 har det vært flere utlysninger knyttet til Covid-19. 
Totalt har UiA blitt tildelt mer enn 10 millioner fra Covid-
relaterte midler til kompetanseheving.

 
I tillegg er Statens vegvesen med Trafikant- og 
kjøretøystudiet (TKS) en stor oppdragskunde som 
til sammen bidrar med nær 40 % av inntektene fra 
oppdragsvirksomhet.  

Salgsinntektene viste en nedgang i 2019, men i 2020 er 
inntektene igjen tilbake på nivå fra 2018. Salgsinntekter 
kommer fra studietilbud som selges til enkeltstudenter.  

 • I 2020 utgjør inntekter fra erfaringsbasert 
masterprogram i ledelse og Master i Business 
Administration (MBA) 70 % av totale salgsinntekter. 

 • Inntekter fra erfaringsbasert masterprogram i ledelse, 
som består av en rekke moduler, utgjør i 2020 13 % av 
totale salgsinntekter. 

En stadig økende utfordring er store utlysninger 
med korte søknadsfrister kombinert med at 
utdanningsaktiviteten ved fakultetene i utgangspunktet 
er presset, og ytterligere presset i 2020 som følge av 
omlegging til digital undervisning. For å sikre videre 
vekst vil det være avgjørende at fakultetene også 
systematisk planlegger for vekst ved å ha tilgjengelige 
undervisningsressurser. Ressurser til søknadsskriving er 
også en utfordring da en økende andel av EVU-aktiviteten 
er knyttet til midler fra konkurransearenaen. 

For noen av de statlige midlene, spesielt fra Diku og 
Kompetanse Norge, er det relativt korte tildelingsperioder, 
det vil si at man kan få en tildeling med en varighet 
på for eksempel tre år. Dette kan være utfordrende 
for instituttene med tanke på undervisningsressurser, 
da behovet er stort over en kortere periode, men 
etter avsluttet tildelingsperiode så er behovet for 
undervisningsressurs ikke lenger til stede. 

Aktiviteten på studiepoenggivende studietilbud er også 
kommentert under kap. 2.3.3 om studenttall og kap. 2.6.2 
om studiepoengproduksjon.

2.10.2 Ekstern finansiering, internasjonale 
utdanningsprosjekt
Norad
I 2020 lyste Norad igjen ut midler til NORHED II prosjekt. 
Siste utlysning NORHED I var i 2016. 

NORHED er Norges flaggskipsprogram for utvikling 
innenfor høyere utdanning og forskning. Målet er å 

styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i det 
globale sør, til å kunne produsere utdanning og forskning 
av høyere kvalitet og større inkludering innenfor høyere 
utdanning. 

Fakultetene sendte våren 2020 inn ni søknader (Fakultet 
for helse- og idrettsvitenskap to søknader, Fakultet for 
samfunnsvitenskap fire, Handelshøyskolen to og Fakultet 
for teknologi og realfag én).

Fakultet for samfunnsvitenskap fikk tilslag på to søknader 
og Fakultet for teknologi og realfag på én. Alle prosjekt er 
6-årige og med partnere i Øst-Afrika (Tanzania, Etiopia, 
Rwanda, Uganda) på til sammen ca. NOK 50 mill.

Diku
Av Diku sine internasjonale program UTFORSK, NORPART, 
Eurasia og NOTED har det i 2020 vært utlysning i 
UTFORSK med søknadsfrist i februar 2021. Programmet er 
et virkemiddel under regjeringens Panoramastrategi og 
støtter prosjekter med samarbeid i Brasil, Russland, India, 
Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada.

Nytt av 2020 er at UTFORSK nå også inkluderer 
tidligere programmer som InternAbroad, Nord-
Amerikaprogrammet og Russlandprogrammet. 
Handelshøyskolen sendte to søknader, men fikk ikke 
tilslag. 

Erasmus+
 • Global mobilitet (International Credit Mobility), 

mobilitetsprosjekt    
Fakultet for kunstfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for 
teknologi og realfag søkte i 2020 om mobilitetsprosjekt 
med Albania, Armenia, Bolivia, Tanzania, USA og Sri 
Lanka. Fakultet for kunstfag, Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag fikk 
innvilget prosjekt med Albania, USA og Sri Lanka på til 
sammen 200 540 EUR til stipender.

 • Strategiske partnerskap, samarbeidsprosjekt 
Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid 
i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut 
nyskapende praksis og pedagogisk metode. I 2020 
kom det først en utlysning med søknadsfrist i april 
og deretter en ekstrautlysning med digitalisering i 
utdanningen som tema med søknadsfrist i oktober. I 
første utlysning ble seks søknader fra UiA sendt og 
i siste utlysning to søknader. Til sammen fikk seks 
prosjekt tilslag, ett som koordinator, Integrating virtual 
and AUGMENTED reality with WEARable technology 
into engineering EDUcation (Fakultet for teknologi 
og realfag), og fem som partner (Fakultet for kunstfag 
(2), Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet 
for samfunnsvitenskap og Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap ett hver).

 • Jean Monnet     
Fakultet for samfunnsvitenskap v/Institutt for 
statsvitenskap og ledelsesfag fikk tildelt 100 000 euro 
av EU for å opprette et eget senter, Jean Monnet 
Centre of Excellence, et samlingspunkt for kompetanse 
og kunnskap om EU-fag og europeisk integrasjon i 
Europa etter Brexit.
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2.10.3 Ekstern finansiering, nasjonale prosjekt
 • Program for studentaktiv læring og Digitalisering for 

læring i høyere utdanning

UiA sendte i 2020 fire søknader til utlysningen Program 
for studentaktiv læring. Av totalt 14 tildelinger fra Diku på 
denne utlysningen gikk én til UiA. Det var Avdeling for 
lærerutdanning og prosjektet STALU, Studentaktiv læring i 
lærerutdanningene, som fikk tildelt ca. 5 millioner. 
Fagmiljøene på UiA bidro til hele fem søknader på 
programmet Digitalisering for læring i høyere utdanning. 
Totalt fordelte Diku midler til 21 ulike prosjekter, UiA fikk 
ingen av disse tildelingene. 

2.11 Læringsmiljø
Læringsmiljøarbeidet i 2020 har vært preget av 
koronapandemien. Det har medført at fokuset har 
vært noe endret fra tidligere år ved at enkelte av 
læringsmiljøaspektene har vært mer aktuelle enn 
foregående år og derfor fått større fokus. 

 • Psykososialt læringsmiljø: Har endret seg fra å ha fokus 
på holdningskultur og holdningsarbeid, til å i langt 
større grad fokusere på ivaretakelse av den enkelte 
students håndtering av en studiehverdag preget av 
korona. 

 • Fysisk læringsmiljø: Har endret seg fra å ha 
campusutvikling i fokus, til å skulle ivareta en tilnærmet 
normal studiehverdag og samtidig ivareta smittevern 
innenfor gitte regler, med de fysiske begrensningene 
som var gitt. 

 • Det digitale læringsmiljø: Fra å ha noe mindre fokus de 
senere år har det digitale læringsmiljø blitt aktualisert i 
2020. Ivaretagelsen av det digitale læringsmiljøet har av 
den grunn fått et større fokus i 2020 enn foregående år. 

Den digitale kompetansen har økt betraktelig for både 
ansatte og studenter. 

 • Det pedagogiske læringsmiljø: Undervisningsformen 
ble i løpet av svært kort tid lagt om fra fysisk 
undervisning til mer eller mindre heldigital 
undervisning. Digital undervisning har gitt nye 
utfordringer, men flere har også opplevd nye 
muligheter. 

 • Organisatorisk læringsmiljø: Det er tidligere rapportert 
om at læringsmiljøarbeidet må organiseres på en mye 
mer systematisk måte. Dette gjelder fortsatt.

Fra og med studieåret 2019-2020 ble sammensetningen 
av Læringsmiljøutvalget (LMU) endret. Utvalget ble 
utvidet og ulike ledernivå er representert. Det er stadig 
en utfordring å gjøre LMU bedre kjent i organisasjonen 
og å få en god sammenheng mellom arbeidet i LMU 
og læringsmiljøarbeidet på fakultetene/Avdeling for 
lærerutdanning.

I 2020 ble arbeidet med ny handlingsplan for universell 
utforming og tilrettelegging sluttført, og planen ble vedtatt 
i universitetsstyret i mars 2021.

Studiebarometeret ble gjennomført nasjonalt høsten 
2020. Spørreundersøkelsen ble sendt til studenter i andre 
studieår på bachelor- og masterprogram. Undersøkelsen 
tar for seg ulike sider av studiekvalitet ved programmet 
studentene går på. I tillegg finnes det flere spørsmål 
knyttet til engasjement, motivasjon og tidsbruk. I 2020 var 
det satt inn nye spørsmål knyttet til studentenes erfaringer 
under koronapandemien. 

Studentene ved UiA er generelt godt fornøyd med sitt 
studieprogram (se figur under)32. Den overordnede 
tilfredsheten vurderes høyere enn enkeltdelene. Det er lite 
avvik i forhold til nasjonale tall eller data fra 2019. 

Figur 2.14: Studenttilfredshet ved UiA 2020

32 Kilde: Studiebarometeret
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Andre hovedfunn fra Studiebarometeret 2020: 
 • Det er stort spenn mellom studieprogram i tidsbruken 

som studentene anvender på studieaktiviteter. På noen 
program brukes i gjennomsnitt 17 timer per uke på 
studiet, mens det på andre brukes over 40 timer i uken.

 • Tilknytning til arbeidslivet scorer ved UiA dårlig på 
noen utdanninger. Det er bemerkelsesverdig sett i 
lys av at universitetet har en uttalt strategi om å være 
et «samskapingsuniversitet». Det kan skyldes flere 
forhold, for eksempel et høyt forventningsnivå blant 
studentene, eller at noen aktiviteter, som f.eks. eksterne 
gjesteforelesere, ikke oppfattes av studentene som 
tilknytning til arbeidslivet. 

 • Det er krevende for studentene når campus stenger 
helt ned. Funnene viser blant annet at den digitale 
undervisningen oppleves som mindre motiverende 
og gir et lavere læringsutbytte enn undervisning med 
fysisk oppmøte. Et flertall av studentene oppgir også at 
de savner det sosiale studiemiljøet.  

2.12 Nasjonale  
evalueringer og tilsyn
NOKUT gjennomfører nå en evaluering av 
lektorutdanningen for trinn 8-13. Evalueringen følger 
opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 
2019. Kartleggingen tydeliggjorde flere utfordringer i 
lektorutdanningene knyttet til integrasjonen mellom 
teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks 
organisering. I evalueringen ser NOKUT nærmere på 
disse utfordringene med den hensikt å frembringe 
kunnskap om kvalitetstilstanden samt gi råd om tiltak. 
NOKUTs målsetting er å bidra til videre kvalitetsutvikling i 
lektorutdanningene.

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus 
på lærerutdanning de siste årene og er en del av arbeidet 
med å evaluere, analysere og formidle informasjon om 
kvalitetstilstanden i norske studieprogram.

Arbeidet med evalueringen startet våren 2020 og har 
som formål å formidle ny kunnskap om kvalitetstilstanden 

i lektorutdanningene. I evalueringen fokuseres det på 
følgende tema:

 • Nasjonal styring og institusjonell autonomi
 • Ledelse, organisasjon og samarbeid i 

lektorutdanningene
 • Helhet og sammenheng i lektorutdanningene
 • Lektorstudentenes identitet og tilhørighet
 • Nye lektorers kompetanse og videre utvikling

Det skal gjennomføres en selvevaluering våren 2021. 
Denne skal bidra til evalueringens kunnskapsgrunnlag. 
Alle institusjonene som tilbyr lektorutdanning, er 
representert i en referansegruppe for evalueringen. 

NOKUT skulle ha gjennomført en spørreundersøkelse 
blant studenter på praktisk-pedagogisk utdanning 
(PPU) for allmenn- og yrkesfag våren 2020. Målet med 
undersøkelsen er å kartlegge studentenes oppfatninger 
av kvaliteten i PPU. På grunn av koronaepidemien ble 
undersøkelsen utsatt og gjennomføres våren 2021 i stedet. 

2.13 Oppfølging av  
fjorårets hovedutfordringer
Hovedutfordringene i meldingen for 2019 har vært en del 
av grunnlaget for planarbeidet i 2020 og er blant annet 
fulgt opp slik:

 • Utfordring: Bedre studentrekrutteringen til 
gradsgivende program, spesielt til 2-årige 
masterprogram. 
 » Oppfølging: Det er etablert et rekrutteringsnettverk 
der fakultetene/Avdeling for lærerutdanning, 
Kommunikasjonsavdelingen og Studieavdelingen 
samarbeider om tiltak. Våren 2020 ble det 
gjennomført tiltak for rask og direkte kontakt med 
søkere til toårige masterprogram umiddelbart etter 
utsending av tilbud om studieplass. Tiltaket ser ut til å 
ha positiv effekt og i 2021 blir tiltaket videreutviklet og 
utvides til å gjelde flere studieprogram. 

 • Utfordring: Redusere frafall fra studiene første året.  
Oppfølging: Ved flere og flere studier etableres det 
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førstesemesterprogram. En arbeidsgruppe utarbeidet 
rapporten En god faglig start, der det blant annet ble 
foreslått et felles førstesemesterprogram og mer fokus 
på fag i forbindelse med studiestart. Rapporten følges 
opp våren 2021, med sikte på oppstart av et felles 
førstesemesterprogram høsten 2022.  

 • Utfordring: Videreutvikle kvalitetsarbeidet særlig på 
følgende områder:  
Studenter i praksis. Både nasjonalt og lokalt er 
praksisbegrepet og rammene for kvalitetsarbeid i stor 
grad knyttet til rammeplanstyrt praksis.  
Studieporteføljestyring, blant annet ved å sikre bedre 
dialog mellom fakultetene og eventuelt Avdeling 
for lærerutdanning i forbindelse med utvikling og 
revisjon av studieprogram og ved å videreutvikle 
styringsdialogen med universitetsledelsen. 
 » Oppfølging: Kvalitetssystemet er revidert og 
omfatter nå også ikke-rammeplanstyrt praksis. Det er 
satt i gang et praksisprosjekt, ledet av viserektor for 
samfunnskontakt og nyskaping, som bl.a. skal komme 
med anbefalinger om rutiner for kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling av særlig ikke-rammeplanstyrt 
praksis. Prosjektet planlegges avsluttet i 2021. 
Revidert kvalitetssystem inneholder også mer 
spesifiserte rutiner for studieporteføljestyring. Det er 
igangsatt en strategisk studieporteføljegjennomgang 
der første del med fokus på gjennomgang av data 
om studiene avsluttes våren 2021. Andre del, som har 
fokus på tiltak, avsluttes våren 2022.

 • Utfordring: Øke antall eksternfinansierte 
utdanningsprosjekter (Diku, Erasmus+ mm), 
herunder bedre samhandlingen mellom 
fellesadministrasjonen og fakultetene/Avdeling 
for lærerutdanning i forbindelse med utlysninger 
og videreutvikle støttetjenester underveis i 
søknadsprosessen.  
Oppfølging: Antall eksternfinansierte 
utdanningsprosjekter ble økt i 2020, se omtale i 
kapittel 2.10. De administrative støttetjenestene er 
videreutviklet i 2020, men er fortsatt ikke samordnet og 
profesjonalisert i tilstrekkelig grad. Omorganisering i 
forbindelse med ORG19-adm og styrket bemanning vil 
bidra til at tjenestene blir ytterligere forbedret i 2021. 

 • Utfordring: Styrke kompetansen på bruk av varierte 
undervisnings- og vurderingsformer.  
Oppfølging: Som følge av Covid-19 måtte både 

undervisning og vurdering i stor grad gjennomføres 
digitalt i hele 2020. Dette har medført betydelig 
bedre kompetanse i bruk av digitale verktøy, særlig i 
undervisning. UiA PULS har videreutviklet sitt tilbud 
om støttetjenester. Våren 2021 skal det gjennomføres 
en kartlegging av henholdsvis studentaktiv 
og praksisorientert læring og av nyskapende 
undervisnings- og vurderingsformer som bidrar til 
god læring. Kartleggingene skal være grunnlag for å 
identifisere behov og utarbeide treffende tiltak. Det er 
fortsatt en utfordring at det i for stor grad er ildsjeler i 
fagmiljøene som driver utviklingen framover.

 • Utfordring: Utvikle relevante tilbud for «Lære hele 
livet».  
Oppfølging: Fakultetene arbeider kontinuerlig med å 
utvikle sine tilbud innenfor etter- og videreutdanning. 
Det ble utviklet og igangsatt flere nye tilbud 
som følge av tiltakspakker i forbindelse med 
Covid-19. Videre oppfølging av stortingsmeldingen 
Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld. St. 
14 (2019-2020)) vil være en sentral oppgave i 2021. 
Omorganiseringen i forbindelse med ORG19-adm vil 
bidra til at fellestjenestene blir bedre i stand til å støtte 
fakultetene og Avdeling for lærerutdanning i deres 
arbeid med å utvikle tilbud for ulike målgrupper.

 • Utfordring: Vektlegge bærekraftskompetanse, 
generiske ferdigheter, tverrfaglighet og globale 
utfordringer i studieporteføljen. 
Oppfølging: Dette inngår som elementer i den 
strategiske studieporteføljegjennomgangen som ble 
satt i gang i 2020.
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3. Forskerutdanning

3.1 Oversikt over 
egne program og 
spesialiseringer
Det har i 2020 ikke vært endringer i UiAs ph.d.-portefølje med 
hensyn til programmer. Fakultet for samfunnsvitenskap 
har etablert to nye spesialiseringer som før har ligget under 
fakultetsprogrammet. Det betyr at UiA i 2020 hadde 
seks fakultetsvise ph.d.-program og til sammen 16 ulike 
spesialiseringer fordelt på de fakultetsvise programmene. 
Se tabellen nedenfor. I tillegg er ordningen med å ta 
kandidater direkte opp til programmet videreført på 
Handelshøyskolen.

Ph.d.-program og spesialiseringer ved UiA i 2020
Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap 
Spesialisering i helse- og idrettsvitenskap 
Ph.d.-program i humaniora og pedagogikk 
Spesialisering i litteraturvitenskap 
Spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn
Spesialisering i språkvitenskap 
Spesialisering i pedagogikk 
Ph.d.-program i kunstfag 
Spesialisering i utøvende rytmisk musikk 
Spesialisering i kunst i kontekst
Ph.d.-program i teknologi og realfag
Spesialisering i ingeniørvitenskap 
Spesialisering i IKT 
Spesialisering i matematikk
Spesialisering i naturvitenskap
Ph.d.-program i samfunnsvitenskap 
Spesialisering i informasjonssystemer 
Spesialisering i offentlig administrasjon 
Spesialisering i global utvikling og planlegging
Spesialisering i sosiologi og sosialt arbeid
Ph.d.-program ved Handelshøyskolen
Spesialisering i International Business

3.2 Reakkreditering av 
ph.d.-program
I forbindelse med endringer i studiekvalitetsforskriften og 
studietilsynsforskriften i 2017, ble det i løpet av 2018 gjort 
et større arbeid med reakkreditering av UiAs seks ph.d.-
programmer. Samtlige ph.d.-programmer ble reakkreditert 
av daværende studieutvalg ved UiA innen utløpet av 2018. 

Re-akkrediteringen av UiAs ph.d.-programmer i 
2018 bidro til oppmerksomhet rundt UiAs modell 
for doktorgradsutdanning, hvor hovedmodellen er 
fakultetsprogram med spesialiseringer, men hvor 
det også er åpnet for å ta kandidater opp direkte på 
programmet. UiA har fastsatt egne krav til fagmiljøer 
som ikke tilbyr spesialiseringer, men som er ansvarlige 
for doktorgradskandidater tatt opp direkte på 
program. Kravene skal sikre at det er et robust og 
høyt kompetent fagmiljø omkring kandidaten, også 
når dette ikke inngår i/er tilknyttet en spesialisering. 
En aktuell problemstilling knyttet til UiAs modell for 
doktorgradsutdanning er bl.a. om fagmiljøene som er 
ansvarlige for doktorgradskandidater tatt opp direkte på 
programmet, i tilstrekkelig grad oppfyller fastsatte krav. En 
annen problemstilling er om spesialiseringene innenfor 
ph.d.-programmene er dekkende for utdanningen og 
forskningsområdet på fakultetet.

I etterkant av re-akkrediteringsprosessen har det i 
2020 blitt initiert endringer i ph.d.-programmene ved 
både Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for 
samfunnsvitenskap. Endringene innebærer opprettelse 
av én spesialisering per institutt ved fakultetene. Ved 
Fakultetet for teknologi og realfag er det også opprettet 
et tredje nivå med fagområder. Formålet med endringene 
er bl.a. å sikre at alle ph.d.-kandidater blir tatt opp på 
en spesialisering samt å sikre at ph.d.-programmenes 
struktur er dekkende for fakultetenes forskningsaktiviteter. 
Ved Fakultet for kunstfag har det også blitt arbeidet 
med etablering av et eget ph.d.-program i kunstnerisk 
utviklingsarbeid, et arbeid som fortsetter i 2021 i 
samarbeid med UiS. Disse eksemplene illustrerer behovet 
for å ha et kontinuerlig fokus på både innhold i og struktur 
på UiAs ph.d.-programmer og spesialiseringer.
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3.3 Ph.d.-kandidater   
ved UiA 
UiA hadde våren 2020 totalt 389 ph.d.-avtaler. Antall 
ph.d.-avtaler ved UiA har økt hvert år siden 2008, og 
særlig sterkt fra 2017. Fra 2019 til 2020 økte antall ph.d.-
avtaler med om lag 13 %, og fra 2018 til 2020 har antall 
ph.d.-avtaler ved UiA økt med om lag 33 %. Se tabellen 
nedenfor. 

Ph.d.-avtaler ved UiA32

2018 2019 2020

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 44 55 58
Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 43 45 65

Fakultet for kunstfag 21 29 35
Fakultet for teknologi og 
realfag 92 121 135
Fakultet for 
samfunnsvitenskap 33 41 48

Handelshøyskolen 49 54 48
Sum 292 345 389
Vekst 23,2 % 18,2 % 12,7 %

Fra 2019 til 2020 har samtlige fakulteter, unntatt 
Handelshøyskolen, hatt en økning i ph.d.-avtaler ved 
sitt program. Målt i prosent har Fakultet for kunstfag og 
Fakultet for humaniora og pedagogikk hatt den største 
veksten i ph.d.-avtaler det siste året. Målt i antall nye 
avtaler, har veksten ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk vært særlig stor. Fakultet for teknologi og 
realfag har fortsatt klart flest ph.d.-avtaler hvis man ser på 
antall avtaler per fakultet. 

Kjønnsfordelingen blant ph.d.-kandidatene ved UiA er 
balansert, med 51 % kvinner. 

Fakultetene rapporterer i all hovedsak om god 
rekruttering til UiAs doktorgradsprogrammer, men med 
enkelte rekrutteringsutfordringer som kan variere på 
tvers av fakulteter og fagmiljøer. I enkeltutlysninger med 
mer avgrensede forskningstema kan det være krevende 
å rekruttere kvalifiserte kandidater, tilsvarende gjelder 
ved rekruttering til fagmiljøer med en kortere akademisk 
tradisjon. Teknologimiljøene opplever på sin side en stor 
skjevhet i søkergrunnlaget til sine rekrutteringsstillinger 
med en overveldende høy andel utenlandske søkere (98 
% av alle søkere i 2020).  

Den store veksten i antall ph.d.-kandidater ved UiA de 
senere årene aktualiserer behovet for å videreutvikle 
og sikre tilstrekkelig kapasitet for strukturert opplæring 
av ph.d.-veiledere samt å utvikle gode rammer 
rundt kandidatene og å videreutvikle kvaliteten i 
forskeropplæringen. Kvalitetsrapportene fra fakultetene 
viser at dette arbeidet er prioritert og har høy 
oppmerksomhet ved samtlige fakulteter. 

3.3.1 Finansiering av stipendiatstillinger 
ved UiA
Størstedelen av stipendiatstillingene ved UiA 
finansieres over egen budsjettramme, såkalte KD-
rekrutteringsstillinger. Av figur 3.1 nedenfor framgår 
utviklingen i stipendiatstillinger ved UiA de fire siste 
årene fordelt etter finansieringstype og totalt. Det skilles 
mellom tre finansieringskategorier: egenfinansierte 
stillinger, forskningsrådsfinansierte stillinger og stillinger 
finansiert fra andre eksterne kilder, f.eks. helseforetakene, 
Utenriksdepartementet, Diku mv. 

Figur 3.1: Stipendiatstillinger ved 
UiA etter finansieringstype, 2017-
202033

32 Kilde: DBH. Tall per vårsemesteret 2019.
33 Kilde: DBH
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Figuren viser en relativ stabil utviklingstrend, med en 
jevn økning i antall ph.d.-avtaler som følge av sterk 
vekst i antallet egenfinansierte stipendiatstillinger. Fra 
2017 til 2020 økte antall egenfinansierte ph.d.-avtaler 
med hele 116 %. Antallet ph.d.-avtaler finansiert av 
andre kilder, herunder Forskningsrådet, viser derimot 
små endringer de siste fire årene. Fra 2017 til 2020 har 
antallet forskningsrådsfinansierte stillinger økt med fem 
stillinger, eller 16 %. Ph.d.-avtaler finansiert fra andre kilder 
har i samme periode blitt redusert med syv stillinger, 
tilsvarende en nedgang på om lag 9 %. Kombinasjonen 
av en sterk vekst i egenfinansierte ph.d.-avtaler med en 
svak nedgang i eksternfinansierte ph.d.-avtaler forsterker 
en flerårig trend med at en økende andel av UiAs 

stipendiatstillinger er finansiert over egen budsjettramme. 
Mens 66 % av UiAs ph.d.-avtaler var finansiert over 
egen budsjettramme i 2017 har denne andelen økt til i 
underkant av 74 % i 2020. 

I figur 3.2 nedenfor er det gitt nærmere informasjon om 
hvordan stipendiatstillingene ved de ulike fakultetene ved 
UiA fordeler seg per finansieringskategori. Fakultet for 
teknologi og realfag har flest stipendiatstillinger innenfor 
alle finansieringskategoriene, især egenfinansierte 
og forskningsrådsfinansierte stipendiatstillinger. 
Handelshøyskolen er fakultetet med størst andel 
eksternfinansierte stipendiatstillinger, hvor om lag 33 % av 
stipendiatstillingene finansieres fra eksterne kilder. 

Ser man på antall ph.d.-avtaler ved UiA og finansieringen 
av disse, sammenlignet med de andre norske 
universitetene, har UiA et relativt høyt antall ph.d.-stillinger 
totalt sammenlignet med de nyere universitetene. Se 
tabellen nedenfor. Tabellen viser også at UiA har en relativ 
lav andel eksternfinansierte ph.d.-avtaler sammenlignet 
med flesteparten av de andre norske universitetene. 

Antall ph.d.-avtaler og andel eksternfinansierte 
ph.d.-avtaler ved norske universiteter i 202035

Institusjon Antall ph.d.-
avtaler

Andel ekstern- 
finansierte

UiO 2900 64 %

NTNU 2815 37 %

UiB 1605 51 %

UiT 930 33 %

NMBU 480 53 %

UiS 415 28 %

UiA 390 27 %

OsloMet 325 40 %

USN 260 35 %

Nord 215 16 %

Figur 3.2: Stipendiatstillinger ved UiAs fakulteter i 2020, fordelt etter 
finansieringskategori. Absolutte og relative tall (vertikal akse)34

34 Kilde: DBH
35 Kilde: DBH. Grunnlagstall avrundet til nærmeste 5 pga. 
personvernbegrensninger i DBH.
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Dersom UiA skal opprettholde en god vekst i antall 
ph.d.-stipendiater ved institusjonen på sikt, vil det være 
avgjørende at antall eksternfinansierte stipendiatstillinger 
øker. Utsiktene til fortsatt vekst i rekrutteringsstillinger 
finansiert gjennom tildelingen fra KD er svake. Foruten 
en mindre tildeling på fem rekrutteringsstillinger i revidert 
nasjonalbudsjett for 2020 i lys av koronakrisen, har UiA 
ikke blitt tildelt rekrutteringsstillinger i statsbudsjettene for 
de fire siste årene (2018-2021). Dette illustrerer viktigheten 
av at UiA lykkes med å øke antall eksternfinansierte 
stipendiatstillinger. 

3.3.2 Nærings ph.d.     
og Offentlig sektor ph.d.
Én måte å øke forskningsrådsfinansierte 
stipendiatstillinger på, og som samtidig bidrar til å øke 
UiAs samarbeid med næringslivet og offentlig sektor, 
er gjennom ordningene Nærings ph.d. og offentlig 
sektor ph.d. Ordningene er rettighetsbaserte, noe som 
innebærer at alle søknader som oppfyller kravene i 
ordningene innvilges gitt tilgjengelige budsjettmidler. 
På den ene siden gir dette gode muligheter for økt 
antall forskningsrådsfinansierte stipendiater ved UiA, 
men samtidig begrenses disse mulighetene av relativt 
begrensede budsjettrammer for ordningene. 

I tabellen nedenfor framgår antall nye stipendiatstillinger 
per år innenfor disse to ordningene og hvor UiA er 
gradsgivende institusjon. 

Nye nærings- og offentlig sektor ph.d.-
stipendiatstillinger ved UiA37

Nærings ph.d.

2018 2019 2020
1 4 2

Offentlig sektor ph.d.

2 4 6

Totalt 3 8 8

UiA har i løpet av 2020 fått flere ph.d.-stipendiater 
gjennom ordningene, hovedsakelig gjennom offentlig 
sektor ph.d.-kandidater. Nasjonalt skiller UiA seg ut ved å 
være gradsgivende institusjon for relativt mange offentlig 
sektor ph.d.-stipendiater38. 

3.4 Uteksaminerte 
kandidater  

3.4.1 Totalt antall uteksaminerte kandidater
For første gang i UiAs historie ble det i løpet av året 2020 
uteksaminert flere enn 50 kandidater på ett år, med totalt 
51 kandidater ved UiA i 2020. Dette er en økning på ti 
avlagte doktorgrader, eller om lag 24 %, fra 2019. Økningen 
i antall avlagte doktorgrader fra 2019 til 2020 er positiv sett 
i lys av de utfordringer koronapandemien har gitt for både 
gjennomføring av doktorgradsløp og gjennomføring av 
disputaser. På nasjonalt nivå har også koronapandemien 
i liten grad påvirket antallet kandidater som disputerte i 
202039. Dette synes å skyldes at majoriteten hadde levert 
avhandlingen forut for nedstengingen, og at institusjonene 
har klart å gjennomføre disputaser, hovedsakelig på 
digitale plattformer, uten vesentlige forsinkelser. 

UiA har over flere år hatt en vekst i antall avlagte 
doktorgrader. Se tabellen nedenfor. Veksten i avlagte 
doktorgrader må bl.a. ses i sammenheng med veksten 
i antall ph.d.-avtaler ved UiA. Videre er det nå slik at det 
avlegges doktorgrader ved samtlige av UiAs fakulteter 
hvert år, og vi må tilbake til 2016 for å finne et år hvor 
dette ikke var tilfelle. Fra 2006 til og med 2020 er det 
uteksaminert totalt 300 kandidater ved UiA.    

Uteksaminerte ph.d.-kandidater ved UiA40

2018 2019 2020

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 2 9 9
Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 11 8 5

Fakultet for kunstfag 1 3 3
Fakultet for teknologi og 
realfag 9 12 22
Fakultet for 
samfunnsvitenskap 2 3 7

Handelshøyskolen 12 6 5

Totalt 41 51

Vekst 10,8 % 24,4 %

Det vil være naturlige variasjoner i antall uteksaminerte 
kandidater fra ett år til et annet internt ved fakultetene 

37 Kilde: Norges forskningsråd
38 Kilde: Programrapport 2018 – Offentlig sektor-ph.d.- ordningen/OFFPHD, Norges forskningsråd
39 Kilde: NIFU Innsikt 2021:5
40 Kilde: DBH
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og mellom fakultetene. Økningen i antall avlagte 
doktorgrader fra 2019 til 2020 kan tilskrives en økning i 
avlagte doktorgrader ved Fakultet for teknologi og realfag 
og Fakultet for samfunnsvitenskap. Øvrige fakulteter har 
enten en nedgang eller stabil utvikling i antall avlagte 
doktorgrader.

Ser man på utviklingen i perioden 2018-2020 under ett, 
er det avlagt flest doktorgrader ved Fakultet for teknologi 
og realfag (43), Fakultet for humaniora og pedagogikk 
(24) og Handelshøyskolen (23). I samme periode er det 
avlagt færrest doktorgrader ved Fakultet for kunstfag 
(7) og Fakultet for samfunnsvitenskap (12). Variasjonene 
i avlagte doktorgrader mellom fakultetene er bl.a. et 
utrykk for antall tilgjengelige stipendiatstillinger ved 
det enkelte fakultet og i hvilken grad stipendiatene ved 
fakultetet fullfører doktorgradsløpet, herunder tidsbruk. 
Gjennomføringsgraden gjennomgås senere i kapitlet.  

UiAs vekst i antall avlagte doktorgrader er i tråd med 
trenden for sektoren som helhet, som er en økning i 
avlagte doktorgrader de senere årene41. Tilsvarende som 
for UiA hadde de fleste institusjonene en vekst i avlagte 
doktorgrader i 2020. Se tabellen nedenfor. 

Avlagte doktorgrader ved norske universiteter42

Institusjon 2018 2019 2020 Vekst 19-20
UiO 468 483 497 2,9 %

NTNU 397 377 406 7,7 %

UiB 226 229 242 5,7 %

UiT 118 120 117 -2,5 %

NMBU 87 101 66 -34,7 %

UiS 50 62 74 19,4 %

UiA 37 41 51 24,4 %

OsloMet 36 36 31 -13,9 %

USN 25 34 29 -14,7 %

Nord 30 25 18 -28,0 %

44 % av stipendiatene har fått innvilget forlenging (mot 
estimert 50 %), og gjennomsnittlig tid er på rundt 4 uker. 

3.4.3 Gjennomføringsgrad og tidsbruk for 
uteksaminerte ph.d.-kandidater
Gjennomføringsgraden for ph.d.-kandidater måles i 
UH-sektoren ved å se på andelen ph.d.-kandidater som 
har fullført seks år etter opptak på ph.d.-program. Dette 
målet er også en del av de nasjonale styringsparameterne 
som Kunnskapsdepartementet styrer universitetene og 
høyskolene etter. UiAs resultater innenfor dette målet 
vises i tabellen nedenfor. 

Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere ved UiA43

2017 2018 2019 2020 Snitt UH-
sektoren 2020

Andel i 
prosent 63% 63% 65% 66% 70%

Som vist i tabellen ovenfor, har gjennomføringsgraden 
ved UiA økt svakt fra 2019 til 2020. Gjennomføringsgraden 
er ikke langt unna snittet for sektoren, og det må i denne 
forbindelse understrekes at sektorgjennomsnittet har økt 
mer enn for UiA fra 2019 til 2020 (4 prosentpoeng). For 
UiAs del har gjennomføringsgraden for ph.d.-kandidater, 
målt seks år etter opptak, aldri vært høyere enn i 2020. 

Økningen i både antall stipendiatstillinger og antall 
avlagte doktorgrader ved UiA innebærer at totaltallet på 
gjennomføringsgrad ved UiA nå er mer robust for tilfeldige 
årlige svingninger. De fakultetsvise tallene kan derimot 
være relativt sensitive for større svingninger fra ett år til et 
annet, bl.a. på grunn av ulikheter og svingninger i antall 
stipendiater tatt opp på programmet seks år tidligere.

 For å imøtekomme dette og samtidig se nærmere på 
fakultetsvise gjennomføringsgrader, er det i tabellen 

41Kilde: NIFU Innsikt 2021:5
42 Kilde: NIFU Innsikt 2021:5
43 Kilde: DBH

3.4.2 Forlengelse av stipendiatperioder som følge av koronapandemien

Forlengelser grunnet Covid-19.
Antall ph.d med innvilget 
forlengelser 2020

Andel ph.d med innvilget 
forlengelse 2020

Gjennomsnittlig antall 
uker forlengelse

Handelshøyskolen 10 22,20% 6

Samfunnsvitenskap 20 54,10% 3

Humaniora og pedagogikk 28 49,10% 3

Kunstfag 8 21,10% 7

Teknologi og realfag 59 66,30% 4

Helse- og idrettsvitenskap 14 26,40% 6

SUM UiA 139 43,60% 4
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nedenfor utarbeidet fakultetsvise gjennomsnittstall for 
andel ph.d.-kandidater som er tatt opp på programmene i 
en periode på fire år (2011-2014) og som har fullført seks år 
etter opptak, dvs. i årene 2017-2020.

Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere, fakultetsvise 
tall44

Fakultet Andel fullført innen seks år, 
gjennomsnitt 2017-2020

Handelshøyskolen 77 %

Fakultet for kunstfag 77 %
Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 72 %
Fakultet for humaniora 
og pedagogikk 67 %
Fakultet for 
samfunnsvitenskap 65 %
Fakultet for teknologi 
og realfag 53 %

 

Ser man nærmere på tidsbruken (bruttotid) til de ph.d.-
kandidatene som i 2020 fullførte sin doktorgrad, var 
gjennomsnittlig tidsbruk på 4,2 år, mens median tidsbruk 
var på 3,8 år. I figuren nedenfor er det gitt nærmere 
informasjon om tidsbruken til alle ph.d.-kandidatene 
som har avlagt doktorgrad ved UiA i perioden 2017-2020. 
Figuren viser at det store flertallet av uteksaminerte 
ph.d.-kandidater ved UiA har brukt seks år eller mindre 
på å fullføre graden. 86 % av de i alt 51 uteksaminerte 
ph.d.-kandidatene i 2020 brukte 6 år eller mindre, mens 
tilsvarende tall for 2019 var 93 %. Det må her tas hensyn 
til at det ble uteksaminert vesentlig flere ph.d.-kandidater i 
2020 enn i 2019. 

44 Kilde: Tableau/STAR

Figur 3.3: Tidsbruk for uteksaminerte ph.d.-kandidater, 2017-2020
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4. Forskning

4.1 Vitenskapelig publisering        
og kunstnerisk utviklingsarbeid

4.1.1 Publikasjonspoeng

I 2020 ble det produsert 938 publiseringspoeng (DBH-
poeng) ved UiA. Tilsvarende tall for 2018 og 2019 var 
henholdsvis 792 og 891. Publiseringspoengene i 2020 har 
en økning på 5,2 % i forhold til 2019. 

I 2020 hadde UiA en nivå 2-andel på 17,7 %. Tilsvarende 
tall for 2018 og 2019 er henholdsvis 15,8 % og 18,5 %. UiA 

ligger under sektorgjennomsnittet som er på 24,5 % for de 
norske universitetene med hensyn til nivå 2-andel. 

UiAs andel av den samlede vitenskapelige publiseringen 
i Norge er på 3,2 % i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var 3,2 
%.

Figur 4.1: Publiseringspoeng (venstre akse) og nivåfordeling (høyre akse) ved UiA, 2016-2020

Nivå 2 Publiseringspoeng Nivå 2
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Tabellen under viser antall publikasjonspoeng og forfatterandeler på nivå 2-andel på det enkelte fakultet.

Publikasjonspoeng per fakultet og andel nivå 2-publisering45

  2018 2019 2020

  Totalt Nivå 2 
i %

Totalt Nivå 2 
i %

Totalt Nivå 2 
i %

Universitetet i Agder 792,5 15,8 891,7 18,5 938,4 17,7
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 97,7 14,3 110 19,6 103,9 8,6
Fakultet for humaniora og pedagogikk 202,8 20,3 193,6 25,3 148,5 24,2
Fakultet for kunstfag 24,9 20,0 27,2 17,8 31,4 19,7
Fakultet for teknologi og realfag 264,1 9,8 311,8 10,6 358,95 13,4
Samfunnsvitenskap 126,9 18,6 133,9 19,3 161,0 21,7
Handelshøyskolen 75,5 20,5 111,1 29,0 105,2 25,4

45  Kilde: DBH

Tabellen under viser publikasjonspoeng pr. UFF-stilling 
for alle de norske universitetene. UiA er på samme nivå 
som i 2019, til tross for at antall publiseringspoeng ved 
UiA har økt markant. Dette må ses i sammenheng med 
at antall UFF-stillinger ved UiA har økt sterkere enn antall 
publiseringspoeng det siste året.  

Publikasjonspoeng per UFF-stilling29

  2018 2019 2020
UiO 1,84 1,86 1,85

UiB 1,56 1,49 1,55

UiS 1,24 1,36 1,36

NTNU 1,21 1,26 1,33

NMBU 1,21 1,18 1,23

UiA 1,04 1,04 1,03
UiT 0,98 0,97 1,01

OsloMet 0,81 0,90 0,98

NORD 0,64 0,67 0,87

USN 0,66 0,74 0,81
Gjennomsnitt 
universiteter 1,26 1,28 1,33

4.1.2 Kunstnerisk utviklingsarbeid  
Ved UiA skjer det kunstneriske utviklingsarbeidet primært 
ved Fakultet for kunstfag, men det foregår også noe 
kunstneriske utviklingsarbeid ved Fakultet for humaniora 

og pedagogikk i tilknytning til fagmiljøet rundt Litteratur, 
film og teater-studiet (LFT) og forskningsgruppen 
KomMedie. En utfordring er at det kan være vanskelig å 
måle denne aktiviteten siden den ikke omfattes av DBH-
poengordningen. Når det gjelder rapportering, er heller 
ikke Cristin tilrettelagt for synliggjøring av kunstnerisk 
aktivitet. Dette er ikke bare en utfordring lokalt ved UiA, 
men gjelder alle nasjonale registreringer av kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Den fagstrategiske enheten UHR-Kunst, 
design og arkitektur har i sin handlingsplan målsetninger 
og tiltak for hvordan styrke kunstnerisk utviklingsarbeid 
i høyere utdanning. Det er også en diskusjon om hvilke 
aktiviteter som er å anse som kunstnerisk utviklingsarbeid, 
og især om utøving og fremføring skal vurderes som en 
del av det kunstneriske utviklingsarbeidet. 

En måte å måle omfang og kvalitet i det kunstneriske 
utviklingsarbeidet på er suksessraten i innvilgelse av 
ekstern finansiering knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Det er et mål fra Fakultet for kunstfag at den eksterne 
finansieringen av forskning skal øke betraktelig. Denne 
satsingen har ikke vært tilstrekkelig prioritert til nå, 
men det er i løpet av 2020 blitt økt bevissthet rundt 
den kunstneriske forskningen, noe som blant annet 
har resultert i en større prosjektsøknad til Program for 
kunstnerisk utviklingsarbeid. I løpet av året har det også 
blitt arbeidet kontinuerlig med opprettelsen av et nytt 
ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i samarbeid 
med Universitetet i Stavanger. Dette programmet ble 
akkreditert av universitetets utdanningsutvalg i mars 2021.
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4.2 Eksternt finansiert virksomhet

4.2.1 Norges forskningsråd 

Inntekter fra Forskningsrådet 
I 2020 var UiA involvert i ca. 70 forskningsrådsprosjekter, der UiA er prosjektleder. De totale regnskapsførte 
inntektene fra Forskningsrådet var i 2020 på ca. 48 millioner. UiA har over flere år hatt en vekst i årlige inntekter fra 
Forskningsrådet. I 2019 stoppet denne veksten opp og i 2020 er det en nedgang i inntektene. Se figuren nedenfor.  

Én viktig årsak til nedgangen i inntekter fra 
Forskningsrådet det siste året er forsinkede prosjekter 
som følge av koronapandemien. En annen årsak er 
regnskapsteknisk, som er at det har blitt ført for lite 
egeninnsats i en del Forskningsrådsprosjekter tidligere 
år. Denne egeninnsats-effekten medfører at inntektene i 
tidligere år har blitt for høye, og at inntektene i 2020 har 
blitt tilsvarende for lave, på grunn av måten inntektene 
periodiseres på. Slik sett er nedgangen i inntekter fra 
Forskningsrådet i mindre grad uttrykk for en nedgang 
i gjennomslag i Forskningsrådet og en nedgang i 
forskningsaktivitet finansiert av Forskningsrådet. 

For å sikre fortsatt vekst i forskningsaktiviteten ved UiA, 
er det imidlertid avgjørende at utflatingen i inntekter 
fra Forskningsrådet ikke vedvarer. Nøkkelen til fortsatt 
vekst i forskningsrådsfinansieringen er tilstrekkelig 
gjennomslag i søknadsrundene, både som prosjektleder 
og prosjektpartner, og at prosjektene som innvilges har 
en kontraktsverdi av et visst omfang. Disse forholdene 
gjennomgås ytterligere i kapittel 6.  Det som er meget 
positivt å merke seg er at verdien av nye innvilgede 
prosjekter til UiA i 2020 har nesten doblet seg fra 2019. 
Dette kommer vi tilbake til litt senere i kapittelet.

Figur 4.2: Utvikling i totale NFR-inntekter, inkludert RFF, 2017-2020 (tall i 1000 NOK)46

 46 Kilde: UiAs regnskap. Støttemidler som forvaltes administrativt (STIM-OA og PES) er inkludert. Tall for 2016 er 
manuelt korrigert pga. tidligere feil i regnskapsføring og samsvarer derfor ikke fullstendig med tall oppgitt i DBH.
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I figuren nedenfor presenteres de ulike fakultetenes årlige inntekter fra Forskningsrådet.

Figur 4.3: Inntekter fra Forskningsrådet per fakultet, 2017-2020 (tall i 1000 NOK)47

Figuren viser tydelig at Fakultet for teknologi og realfag 
har klart mest inntekter fra Forskningsrådet sammenlignet 
med de andre fakultetene. Tilnærmet halvparten av 
UiAs inntekter fra Forskningsrådet i 2020 var knyttet til 
forskningsrådsfinansierte prosjekter fra dette fakultetet.

Ser man på de norske universitetenes inntekter fra 
Forskningsrådet i 2020, er UiA i samme landskap som 

flere av de nyere universitetene. Se figuren nedenfor. 
UiAs forskningsrådsinntekter i 2020 var tydelig høyere 
sammenlignet med Nord, litt under USN og tydelig lavere 
enn UiS. De fire eldste universitetene samt NMBU 
skiller seg ut ved å ha vesentlig høyere årlige inntekter 
fra Forskningsrådet sammenlignet med de andre 
universitetene.   

47 Kilde: UiAs regnskap. Årlige inntekter til Fellesadministrasjonen fra Forskningsrådet 
ifm. ulike støttetiltak (STIM-OA og PES) er ikke inkludert i figuren.
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En annen måte å sammenligne nivået på de ulike 
institusjonenes forskningsrådsinntekter er å ta hensyn 
til antall faglige årsverk ved institusjonene. Dette gjøres 
gjennom å se på institusjonenes bidragsinntekter fra 
Forskningsrådet per faglig årsverk, som er et måltall som 
bl.a. brukes av Kunnskapsdepartementet i styringen og 
oppfølgingen av UH-sektoren. I tabellen nedenfor er de 
ulike universitetenes resultater på dette målet i 2020 
oppgitt samt prosentvis endring fra året før.   

Inntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk 
ved norske universiteter (tall i 1000 NOK)48

Institusjon  2020 Vekst 2019-2020
NMBU  277,2 -5,9
UiO  256,5 -6,5
NTNU  202,5 -14,7
UiB  211,1 -5,6
UiT  102,4  6,4
UiS  67,3 -22,6
OsloMet  83  4,1
UiA  52,6 -20,2
USN  50,3 -1,5
Nord  30,4 -7,6

Som det fremgår av tabellen er det i 2020 kun UiT og 
OsloMet som har hatt en økning i forskningsrådsinntekter 
per faglige årsverk. Nedgangen i inntekter fra 
Forskningsrådet per faglig årsverk ved de aller fleste 
universitetene, inkludert UiA, må trolig ses i sammenheng 
med forsinkelser i prosjektgjennomføring som følge av 
koronapandemien og dermed lavere, løpende inntekter fra 
Forskningsrådet. For UiAs del skyldes den relativt sterke 
nedgangen en kombinasjon av nedgang i regnskapsførte 
inntekter fra Forskningsrådet samt en økning i antall 
faglige årsverk ved UiA fra 2019 til 2020. 

Søknader til Forskningsrådet og søknadsresultater 
Det ble sendt totalt 74 søknader fra UiA til Forskningsrådet 
i 2020. Dette inkluderer bare søknader hvor UiA er 
prosjektleder. Sammenlignet med tidligere år sendte UiA 
et høyt antall søknader til Forskningsrådet i 2020, én mer 
enn i 2019, men betydelig flere enn de tre foregående 
årene hvor det tre år på rad ble sendt inn 54 søknader per 
år.
 
Når vi sammenligner søknadstallene fra 2019 til 2020 for 
de ulike fakultetene så ser vi at disse er veldig stabile. 
Den største endringen ser vi for Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap som har sendt inn betydelig flere 
søknader i 2020 sammenlignet med 2019. 

Figur 4.4: Inntekter fra Forskningsrådet til norske universiteter, 2020 (tall i 1000 NOK)32 

48 Kilde: DBH
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Det vil være flere grunner til at søknadstallet varierer fra 
år til år internt ved et fakultet og mellom fakulteter. Én 
viktig årsak er hvilke utlysninger fra Forskningsrådet som 
hadde søknadsfrist i det aktuelle året og hvilke fagfelt, 
herunder fakulteter, som utlysningene er aktuelle for. UiAs 
søknadsstatistikk for 2020 fordelt på program viser at 
søknader til Forskerprosjekt (41 søknader), IKTPLUSS (13 
søknader) og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (11 
søknader) var klart dominerende. Mens FRIPRO er åpent 
for alle forskere uavhengig av fag og tema, er IKTPLUSS 
begrenset til IKT-forskning og -innovasjon. De resterende 
søknadene fordeler seg på en rekke ulike program og 
utlysningsaktiviteter.  

Flertallet av prosjektlederne på UiAs søknader i 2020 
var menn (72 %), kvinneandelen var dermed 28 
%. Kvinneandelen har slik sett blitt redusert fra 2019, 
hvor den var på 36 %. Kjønnsbalansen i søknader vil 
bl.a. variere etter hvilket forskningsprogram, virkemiddel 
og fagområde søknaden faller innenfor. Kvinneandelen 

innenfor ulike søknadstyper i Forskningsrådet ligger i 
stor grad noe over og noe under 40 %. Slik sett ligger UiA 
sin kvinneandel for 2020 litt under dette. Det er likevel 
positivt å merke seg at i de tre søknadene som UiA fikk 
innvilget i forbindelse med hovedutlysningen innenfor 
Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i 
2020 hadde samtlige av disse kvinnelige prosjektledere.

Per 7. april 2021 er status at UiA totalt har 
fått innvilget 16 søknader i 202050. Se tabellen 
nedenfor. Av de totalt 74 søknadene som ble sendt til 
Forskningsrådet i 2020, er fire av søknadene fortsatt til 
vurdering. Dette må tas i betraktning når man vurderer 
antall innvilgede søknader i 2020 sett opp mot antall 
innsendte søknader dette året. I tabellen nedenfor vises 
fakultetsfordelte og totale tall over UiAs innvilgede 
søknader i Forskningsrådet de fire siste årene. Antall 
innvilgede søknader i 2020 var vesentlig høyere enn i 
2019.
 

Figur 4.5: Søknader fra UiA til Forskningsrådet per fakultet, 2017-202049

49 Kilde: Forskningsrådet og UiA. Søknader fra Fellesadministrasjonen til Forskningsrådet ifm. midler til støttetiltak er ekskludert fra figuren
50 Tall på antall innvilgede søknader er ekskludert innvilgelser av to søknader om støttetiltak (PES og STIM-OA) som forvaltes av administrasjonen.
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Søknader innvilget i Forskningsrådet
   2017  2018  2019  2020
Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap  1  2    2
Fakultet for humaniora 
og pedagogikk      3*  1

Fakultet for kunstfag       
Fakultet for teknologi 
og realfag  3  4  3  8
Fakultet for 
samfunnsvitenskap  2  6  1  4

Handelshøyskolen  2  7    1

Totalt  19  7  16
* Inkluderer én søknad som ble sendt i 2017, men innvilget først 
i 2019 

En nærmere gjennomgang og analyse av 
fagfellevurderingene av UiAs søknader til Forskningsrådet 
over de to siste årene gjøres i kapittel 6. 

Kontraktsverdier på innvilgede prosjekter i 
Forskningsrådet 
Nedenfor vises totale kontraktsverdier/totalt innvilget 
beløp for alle innvilgede forskningsrådsprosjekter til UiA 
i perioden 2017-2020. Som figuren viser, er utviklingen 
fra 2019 til 2020 svært sterk, med en vekst på om 
lag 83 % eller 48,7 mill. kroner. Se figur 4.6 under. 
Den store økningen skyldes både en økning i antall 
innvilgede prosjekter samt at de innvilgede prosjektene 
er relativt store, med tilsvarende store kontraktsverdier. 
Kontraktsverdiene på innvilgede prosjekter er slik 
sett svært viktige for omfanget av den eksternfinansierte 
forskningsaktiviteten ved UiA, og gir over tid utslag på 
de årlige inntektene UiA får fra Forskningsrådet. Når 
vi sammenligner hva de ulike fakultetene har fått 
innvilget, så er det Fakultet for teknologi og realfag, 
Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap som henter inn mesteparten av midlene. 

Figur 4.6: Kontraktsverdier på innvilgede forskningsrådsprosjekter, 2017-2020, 
per fakultet (søyler) og totalt for UiA (trendlinje) (tall i 1000 NOK)51

51 Kilde: Forskningsrådet. Tildelinger av støttemidlene STIM-OA og PES er ekskludert fra totaltallet.
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4.2.2 EU-/EØS-finansiering
EUs åttende rammeprogram for forskning og 
innovasjon, Horisont 2020, startet i 2014 og løp ut 2020. 
Rammeprogrammet videreføres med Horisont Europa 
som starter i 2021 og løper ut 2027. I det følgende 
presenteres UiAs deltakelse i det siste og avsluttende året 
av Horisont 2020. For flere av parameterne sees deltakelsen 
i sammenheng med resultater fra tidligere år, og 
sammenlignes med andre sammenlignbare universiteter. 

EU-/EØS-finansiering

Inntekter fra EU/EØS
Det er en liten nedgang i totale inntekter fra EUs program 
for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020) og 
andre EU-program for 2019-2020. Siden inntektshoppet i 
2017 har inntektene fra EU i perioden 2018-2020 hatt en 
mindre nedgang fra år til år, jf. figur 4.7. Figur 4.8 illustrerer 
hvordan andelen av EU-inntektene fordeler seg mellom 
inntekter fra H2020 og andre EU-program fra 2016 til 
2020. Det er en klar tendens til at det blant de synkende 

EU-inntektene, også er en synkende andel inntekter 
fra H2020. I 2020 består EU-inntektene utelukkende av 
inntekter fra andre EU-program enn H2020. 

Det er klare forventninger til universitetenes deltakelse 
i EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon. 
Fordelene ved å søke om forskningsmidler fra H2020, 
i tillegg til en eventuell tildeling av forskningsmidler, 
er koblingen til fremragende forskningsnettverk for 
publisering og fremtidige prosjekter, nye markeder, tilgang 
på infrastruktur og muligheten til å delta i en egen type 
forskningsprosjekt innenfor de utfordringsområdene EU-
kommisjonen har definert som sentrale. At UiAs forskere i 
større grad søker andre EU-rammeprogram, som Interreg 
og EØS-forskningsprogrammene fremfor H2020, kan 
blant annet skyldes at det oppfattes som «enklere» å få 
tilslag, at det er ønskelig å søke andre EU-program før 
man søker H2020 for å bygge et godt konsortium og/eller 
opparbeide seg erfaring innenfor EU-finansiert forskning.

I 2020 er det også en mindre nedgang i inntekter fra 
andre EU-program sammenlignet med 2019.

Figur 4.7: Totale bidragsinntekter fra EU til UiA, 2016-2020 (tall i 1000 NOK)
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Fakultet for teknologi og realfag har tradisjonelt vært ett 
av få fakultet som har hatt EU-inntekter. I 2020 er det 
jf. figur 4.9. imidlertid Fakultet for Kunstfag og Fakultet 
for humaniora og pedagogikk som har de største EU-
inntektene. Det er store forskjeller mellom fakultetene 
i antall ansatte, forskningserfaring, forskningsaktivitet 
og forskningsfokus, noe som kan bidra til å forklare 
ulikhetene i inntekt mellom fakultetene. I 2020 vedtok 

fakultetene ved UiA EU- handlingsplaner for økt deltakelse 
i Horisont Europa. I 2021 vedtas også en institusjonell EU-
handlingsplan. Handlingsplanene vil bli viktige verktøy i et 
langsiktig arbeid mot å mobilisere flere forskere til å søke 
EU-finansiering, og lykkes med dette.  Handlingsplanene 
vil også være et viktig ledd i å utjevne de største 
fakultetsvise forskjellene.

Figur 4.8: Totale bidragsinntekter 
fra EU til UiA fordelt på FP7/H2020 
og annen EU-finansiert virksomhet, 
2016-2020 (tall i 1000 NOK)52

52 ilde: UiAs regnskap. Inntekter til Fellesadministrasjonen er ekskludert.  
53 Kilde: UiAs regnskap

Figur 4.9: Totale EU- inntekter per 
fakultet 2016-2020 (tall i 1000 NOK)53
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Omsøkte midler og kontraktsverdier på 
innvilgede H2020-prosjekter 
Siden lanseringen av H2020 i 2014 har UiA søkt om totalt 
68,3 millioner euro i EU-støtte, og fått tildelt 3,2 millioner 
euro i innstilte søknader. Det betyr at UiA (sammen med 
USN) har den laveste inntjeningen blant universitetene, 
og at UiA har den laveste finansielle suksessraten med 3,6 
prosent. 

Søknader til H2020 og søknadsresultater 
Av figur 4.10 fremkommer det at UiA halverer antall 
søknader fra 2018 til 2020 og går samtidig fra to til ingen 
innvilgede søknader. Svingninger i søknadsaktivitet 
innenfor det enkelte fagmiljø vil anses som naturlig, 
dersom man tildeles forskningsmidler, og må prioritere 
arbeid med allerede innehavende prosjekter. Det vil gi 
en kapasitetsutfordring som tilsier at søknadsarbeid ikke 
vil bli prioritert. Dette er imidlertid ikke en tilstrekkelig 
forklaring på svingningene i søknadsaktiviteten for UiA 
samlet sett. EU-søknader er tidkrevende og fordrer at det 
planlegges for arbeid med søknaden. 

 54 Kilde: eCorda H2020 søknadsdatabase (kommisjonen). 1. trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader er ekskludert fra tallmaterialet

Figur 4.10: H2020 Antall deltakelser i søknader og innstilte søknader pr. søknadsfrist pr. år, 2014-202054

Figur 4.11 viser suksessraten for 
de norske universitetene i H2020 
fra 2014 til 2020. Suksessraten for 
UiAs deltakelse i H2020 ligger på 
6,6 prosent og er den laveste blant 
de norske universitetene. Nord 
Universitet ligger nest lavest med 
12,3 prosent, omtrent dobbelt så høy 
suksessrate som UiA. 

Figur 4.11: H2020 suksessrate for norske universiteter (2014- 2020)



Utdannings- og forskningsmelding 202044

UiAs satsning på EU-finansiert forskning
I 2020 har UiA vedtatt fakultetsvise EU-handlingsplaner 
som er viktige retningsgivende verktøy for å nå konkrete 
mål om EU- finansiert forskning og aktivitet. Det også 
vært økt fokus på kvalitet i de søknadene som sendes 
fra UiA, og dette fokuset videreføres med det nye 
rammeprogrammet i 2021. 

Ved innføringen av de nye kvalitetssikringsrutinene for 
søknadsskriving i 2020, var målet å sikre forankring 
og øke kvaliteten på søknader ved å blant annet å 
sørge for at søknadsprosessen starter tidligere og 
dermed gir mer tid til søknadsarbeid. UiA søker årlig 
om prosjektetableringsmidler fra Forskningsrådet. 
Det er Forsknings- og innovasjonsavdelingen som 
administrerer midlene, som i hovedsak brukes til å dekke 
konkrete utgifter og frikjøp for forskere i forbindelse med 
søknadsskriving, samt felles posisjoneringsaktiviteter 
rettet mot økt deltakelse i H2020. Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen holder egne søknadsskrivingskurs, 
som et tillegg til de kursene Forskningsrådet allerede 

arrangerer innenfor søknadsutvikling for EU-søknader. 

Flere fakultet har satset offensivt på administrativ 
forskningsstøtte, både på institutt- og fakultetsnivå. 
EU-teamet i Forskning -og innovasjonsavdelingen har 
et særlig fokus på EU-forskning og bistår fakultetene og 
universitetsledelsen ved behov for støtte. En økende del 
av oppgavene som utføres krever særskilt kompetanse 
og erfaring. For å levere tjenester av høy kvalitet kreves 
det et visst volum og at de ulike delene sees inn i en 
større helhet, og det er derfor avgjørende at nettverks- 
og samarbeidsmodeller som prosjektstøtteteam og 
administrativt FoU-forum videreutvikles og sikrer at 
ansatte kan dra nytte av hverandre, både innad og på 
tvers av plassering i fakultet og fellesadministrasjon samt 
i administrative strukturer mellom forskning og utdanning. 
I 2020 har det vært fokus på å skape bevissthet rundt 
mulighetene som finnes i EU, både i forhold til Horisont 
2020 og på det kommende rammeprogrammet Horisont 
Europa og Erasmus +. 

Den lave suksessraten i H2020 kan ikke forklares med 
én årsak. En mulig forklaring kan imidlertid delvis 
ligge i hvilke program søknadene sendes til. Figur 4.12 
viser hvordan søknadene til H2020 fordeler seg etter 
program. De fleste søknadene befinner seg i pilaren 
for fremragende forskning. Dette er en pilar som 
karakteriseres av særlig hard konkurranse. Kun forskere 
som befinner seg i forskningsfronten innenfor sitt felt 
får tilslag, og banebrytende, fremragende forskning 
prioriteres. Fremragende forskning kjennetegnes av å 
være «bottom-up», som også kan være en indikasjon 

på at enkelte forskere ved UiA ikke finner igjen sine 
fagområder eller opplever at pre-definerte utlysninger 
ikke treffer deres forskning riktig. Det er imidlertid ikke 
gjeldende for alle, for den nest største andelen søknader 
befinner seg innenfor de tematiske utlysningene i pilaren 
samfunnsutfordringer, og det er også her vi har fått de 
fleste tildelingene. En nærmere gjennomgang og analyse 
av fagfellevurderingene som er gjort av UiAs søknader til 
EU over de to siste årene gjøres i kapittel 6. 

Figur 4.12: H2020 totalt antall deltakelser i søknader og innstilte søknader fra UiA fordelt på program i H2020, 2017-2020
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4.3 Forskningsstrategiske saker i 2020
Gjennom 2020 har det blitt jobbet med flere saker av 
forskningsstrategisk karakter. Nedenfor fremheves det og 
redegjøres kort for noen utvalgte saker. 

Kartlegging av arbeidsoppgaver utført av 
vitenskapelige ansatte ved UiA

Gjennom behandling av UiAs Plan 2020 vedtok 
universitetsstyret at det i løpet av 2020 skulle 
gjennomføres en kartlegging av arbeidsoppgaver utført 
av vitenskapelige ansatte. Kartleggingen ble satt på 
dagsorden etter initiativ fra rektoratet og er forankret i 
UiAs strategiske satsing om å utvikle rom for forskning 
og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det konkrete formålet 
med kartleggingen var å gi universitetet og ledelsen 
på ulike nivåer et kunnskapsgrunnlag for å vurdere ev. 
endringer i arbeidsoppgaver og/eller organisering av 
arbeidsoppgaver som sikrer at tiden til det vitenskapelige 
personalet kan utnyttes best mulig. 

Forskningsinstituttet NORCE utførte kartleggingen på 
oppdrag fra UiA ila. 2020. Sentrale funn fra sluttrapporten 
er bl.a.: 

 • NORCE identifiserer en stor mengde arbeidsoppgaver 
som gjennomføres av vitenskapelige ansatte i deres 
jobbhverdag, men finner begrenset med variasjon i 
utførte arbeidsoppgaver på tvers av stillingskategorier. 
På en del områder er det imidlertid noe større ulikheter 
i utførte arbeidsoppgaver mellom hhv. universitets- og 
førstelektorer på den ene siden og førsteamanuenser 
og professorer på den andre siden.

 • NORCE finner at en betydelig del av respondentene 
opplever at tid brukt på undervisning, og 
undervisningsrelaterte oppgaver, har økt. 
Respondentene rapporterer om mindre opplevde 
endringer i tid brukt på oppgaver knyttet til forskning 
og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og 
utadrettet virksomhet, og organisasjonsutvikling.  

 • En sentral konklusjon i rapporten er at de vitenskapelig 
ansattes opplevelse av økt arbeidsbelastning de 
siste årene i hovedsak synes å være relatert til 
overordnede endringer i akademia som synes å 
ha generert nye arbeidsoppgaver for vitenskapelig 
ansatte. Ifølge NORCE er det særlig endringer i tre 
typer relasjoner som synes å bidra til endringer i 
og nye arbeidsoppgaver og økt tidsbruk knyttet 
til undervisning; 1) endringer i relasjonen mellom 
studenter og de vitenskapelige ansatte – bl.a. 
kjennetegnet ved økte forventninger til hyppig kontakt 
og raske avklaringer 2) endringer i relasjonen mellom 
administrasjonen og de vitenskapelige ansatte – bl.a. 
kjennetegnet ved en økende tendens til dreining 
fra samhandling til selvbetjening, og 3) endringer 

i relasjonen mellom studenter og det overordnede 
universitetssystemet – bl.a. kjennetegnet ved økte 
rettigheter og økt vern for studentene som medfører 
nye oppgaver til de vitenskapelige ansatte.

 • Ifølge NORCE kjennetegnes mange av de 
undervisningsrelaterte oppgavene av at de vanskelig 
kan gjennomføres av, og dermed overføres til, 
administrativt ansatte. NORCE konkluderer derfor med 
at resultater fra kartleggingen gir begrenset mulighet 
til å diskutere potensielle overføringer av oppgaver 
fra vitenskapelig ansatte til administrative ansatte. I 
stedet anbefaler NORCE at man tar utgangspunkt i de 
nye utfordringene som vitenskapelige ansatte møter 
i hverdagen, og som er identifisert i rapporten, og tar 
diskusjonen derfra.

Det er viktig at UiA kan nyttiggjøre seg av rapporten i 
det videre arbeidet med å utvikle UiA som universitet 
og å følge opp den nylig vedtatte strategien, både på 
institusjonsnivå og fakultetsnivå, og ev. på lavere nivåer. 
Det er et relativt godt sammenfall mellom utfordringene 
som avdekkes i NORCE-rapporten og de utfordringene 
som UiAs strategi for 2021-2024 samt ORG19ADM bygger 
på. På en del områder er vi derfor allerede i gang med 
å jobbe med utfordringene som rapporten identifiserer, 
f.eks. gjennom arbeidet med å gjennomgå og foreslå nye 
prinsipper for fordeling av FoU-tid ved UiA. Utover dette er 
det et spørsmål om rapportens funn gir grunnlag for å gå i 
gang med ev. nye initiativer eller tiltak ila. de neste årene.

Nye rutiner for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av 
forskningssøknader
UiA vedtok i 2014 institusjonelle rutiner for kvalitetssikring- 
og utvikling av søknader til konkurransearenaer for 
forskningsfinansiering. Med bakgrunn i omlegging av 
Norges Forskningsråds utlysningsprosesser og innspill 
fra internrevisjonen ble det i 2019 initiert en prosess 
med sikte på å revidere disse rutinene. Universitetet 
forskningsutvalg vedtok i 2020 nye slike rutiner på 
institusjonsnivå. Formålet med rutinene er bl.a. å sikre 
bedre forankring av søknader og prosjekter og å øke 
mulighetene for å støtte prosjekter bedre i søknadsfasen, 
noe som igjen skal gi bedre kvalitet på søknadene og 
økt gjennomslag. De ulike fakultetene har mulighet til å 
vedta egne rutiner innenfor rammene av de institusjonelle 
rutinene.   

Innføring av fakultetsvise handlingsplaner for å øke 
omfanget av EU-finansiert virksomhet
Som redegjort for i punkt 4.2.2 har UiA utfordringer 
med et særskilt lavt omfang av tilslag på prosjekter 
innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, 
det nå avsluttede Horisont 2020. Som et tiltak for å 
imøtekomme denne utfordringen ble det i universitetets 
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forskningsutvalg, i 2018, vedtatt at det skal utarbeides 
EU-handlingsplaner ved samtlige av UiAs fakulteter. 
I løpet av 2020 ble arbeidet med å utforme slike 
fakultetsvise handlingsplaner fullført, og presentert for 
universitetsstyret i sak 76/20.

Det er store forskjeller i hvor stor erfaring det enkelte 
fakultet har med deltakelse i EU-søknader og EU-
prosjekter, og dette gjenspeiles i noen grad i innholdet 
i fakultetenes handlingsplaner. Samtidig er det flere 
fellesnevnere mellom handlingsplanene, og samlet sett 
støtter de oppom sentrale og felles mål som:

 • å øke omfanget av eksterne forskningsmidler fra EU til 
UiA.

 • å øke bevisstheten rundt EU som finansieringskilde 
både for forskning og utdanningsprosjekter

 • å øke aktiviteten i form av deltakelse i EU-søknader
 • å øke UiAs forskningspolitiske påvirkning overfor EU
 • å øke UiAs deltakelse i relevante EU-nettverk
 • å øke antallet registrerte EU-eksperter blant UiAs 

ansatte
 •  å øke kunnskapen og kompetansen om hva som 

kreves for å lykkes med en EU-søknad

Signering av DORA-erklæringen
San Francisco Declaration on Research Assessement, 
også kjent som DORA-erklæringen, er ett av flere 
initiativ for å endre og å forbedre måten man evaluerer 
og vurderer forskningsresultater og forskere på. 
Erklæringen ble utformet i 2012 av American Society 
for Cell Biology, og har i stor grad blitt en global kraft 
for et forskningsevalueringssystem som i mindre grad 
bygger på bruken av ulike bibliometriske indikatorer. 
Flere norske institusjoner, både universiteter og høgskoler 
samt Norges Forskningsråd, har signert erklæringen. I 
2020 ble spørsmålet om UiA bør signere erklæringen satt 
på dagsorden og diskutert i organisasjonen, noe som 
resulterte i at universitetsstyret i sak 129/20 vedtok at UiA 
skal signere DORA. Den formelle signeringen ble gjort av 
rektor i etterkant av styremøtet. 

Signering av DORA-erklæringen er både et symbolsk 
og forskningspolitisk standpunkt mot et system hvor 
bibliometriske indikatorer har for stor innvirkning på 
hvordan vi vurderer forskningskvalitet, og til syvende og 
sist den enkelte forsker. Ved UiA er det uttrykt et ønske 
om å bruke DORA-erklæringen til å se nytt på hvordan 
vi internt ved institusjonen evaluerer forskning i dag, 
og at DORA-erklæringen fortolkes på en måte som 
legger til rette for fleksibilitet og muligheter for å vurdere 
forskning på nye måter. Videre oppfølging av DORA-
erklæringen ved UiA skjer både gjennom universitetets 

forskningsutvalg og gjennom initiativ fra fakulteter, 
fagmiljøer og relevante avdelinger. Parallelt med dette 
foregår det flere prosesser nasjonalt, bl.a. i regi av UHR, 
som både er relevante for og som kan støtte oppom 
UiAs og andre institusjoners implementering av DORA-
erklæringen55. 

Forskningsrådets utlysning av    
Senter for fremragende forskning (SFF)
Forskningsrådets SFF-ordning gir Norges fremste 
vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i 
sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom 
samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering. 
Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha 
stort potensial for grensesprengende resultater som flytter 
den internasjonale forskningsfronten. I 2020 publiserte 
Forskningsrådet utlysning innen SFF-ordningen, med 
søknadsfrist 18. november 2020. 

For å stimulere til søknader på denne ordningen fra UiA 
og for å tilrettelegge for en best mulig søknadsprosess, 
ble det ila. 2020 gjennomført en egen prosess, vedtatt av 
universitetets forskningsutvalg, med sikte på å identifisere 
aktuelle søkermiljøer og å støtte disse i søknadsarbeidet. 
UiA sendte én søknad til ordningen innen fristen i 
november 2020, fra det prioriterte forskningssenteret 
Center for Artificial Intelligence Research (CAIR).

Søknads- og evalueringsprosessen er utformet som en 
to-trinns prosess, hvor et mindre utvalg av søkerne vil 
inviteres til å levere inn søknad til den andre delen av 
utlysningen. Svar på hvem som inviteres med til andre 
søknadsrunde vil foreligge i midten av juni 2021. 

Gjennom søknader til både Forskningsrådets SFI-
utlysning i 2019 og SFF-utlysningen i 2020, bygger 
nå UiA relevant erfaring med å søke på denne typen 
senterordninger. 

Prioriterte forskningssentre ved UiA (UiA PRIFORSK)
I løpet av 2020 ble det gjennomført en revisjon av 
premisser og kriterier for UiAs ordning med prioriterte 
forskningssentre (tidligere toppforskningssentre ved 
UiA), og vedtatt rammer for neste utlysning innen denne 
ordningen. De vedtatte endringene i ordningen må ses i 
sammenheng med erfaringer og resultater fra forrige, og 
første utlysning og oppnevning av slike sentre ved UiA. 

De eksisterende prioriterte forskningssentrene ved UiA er:
 • Centre for Coastal Research, CCR (Fakultet for 

teknologi og realfag)
 • Senter for e-helse (Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap)

55 Veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Rapport fra UHR-arbeidsgruppe (2021).
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 • Centre for Lifecourse Nutrition (Fakultet for helse og 
idrettsvitenskap)

 • The Mathematics Education Group Agder, MERGA 
(Fakultet for teknologi og realfag)

 • Centre for Artificial Intelligence Research, CAIR 
(Fakultet for teknologi og realfag)

 • Top Research Centre Mechatronics, TRCM (Fakultet for 
teknologi og realfag)

Høsten 2020 ble det for første gang gjennomført 
dialogmøter mellom de prioriterte forskningssentrene og 
universitetsledelsen. 
Alle de prioriterte forskningssentrene har levert 
årsrapporter for 2020 og disse inngår i kvalitetsrapportene 
fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for 
teknologi og realfag. For ytterligere informasjon om og fra 
de prioriterte forskningssentrene vises det derfor til disse. 

4.4 Fagevalueringer
Norges forskningsråd igangsatte i 2020 fagevaluering 
av rettsvitenskap. UiAs fagmiljø innen rettsvitenskap er 
omfattet av evalueringen. 
Formålet med slike fagevalueringer er: 

 • Å vurdere norsk forskning i et internasjonalt perspektiv
 • Gi anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og 

effektivitet i forskningen  
 » Den enkelte forskningsinstitusjon 
 » Forskningsrådet 
 » Departementene

 • Redskap for strategisk og faglig utviklingsarbeid 
innenfor institusjonene

 • Kunnskapsgrunnlag for utvikling av Forskningsrådets 
virkemidler

 • Rådgivning overfor departementene

I såkalt protokoll for JUREVAL 2019 er følgende 
evalueringstema fremhevet: 

 • Research quality and production
 • Relevance for education
 • Societal relevance
 • Diversity and integrity of research

Det ble gjennomført datainnsamling og vurdering 
gjennom 2020, og rapport ventes våren 2021. 

4.5 Forskningsetikk 
Forskningsetisk utvalg ved UiA vurderer saker om mulige 
brudd på forskningsetiske normer som oversendes fra 
fakultetene. I 2020 har utvalget behandlet to slike saker. 
I tillegg har utvalget gitt råd til fakultet for humaniora og 
pedagogikk i en sak som fakultetet selv behandlet. To av 
sakene bygget på varsler mottatt i 2019, mens den tredje 
bygget på et nytt varsel mottatt i 2020.
 
Sakene som forskningsetisk utvalg behandlet, gjaldt 
forskningsetiske normer for medforfatterskap. I begge 
sakene ble konklusjonen at forfatterskapet var korrekt, og 
at forskningsetiske normer ikke var brutt. Forskningsetisk 
utvalg avdekket imidlertid forhold ved UiA som hadde 
bidratt til å eskalere uenigheten i den ene saken, og 
anbefalte universitetet å gjennomgå egne rutiner 
for avslutning av veilederroller og for håndtering av 
uenigheter om forfatterskap. 
 
Saken som ble behandlet ved fakultet for humaniora 
og pedagogikk gjaldt en UiA-forsker som hadde brukt 
upublisert materiale fra forskere ved Universitetet i 
Oslo uten tillatelse. Konklusjonen ble at UiA-forskeren 
hadde brutt anerkjente forskningsetiske normer, blant 
annet normer om åpenhet, ærlighet og kollegiale 
forhold. Bruddene var derimot ikke alvorlige nok til å 
utgjøre vitenskapelig uredelighet, slik dette er definert i 
forskningsetikkloven.

Ved utgangen av 2020 hadde forskningsetisk utvalg ingen 
flere saker til behandling.

Erfaringer fra håndteringen av enkeltsaker avdekket et 
behov for tydeligere retningslinjer for saksbehandlingen. 
Retningslinjene som gjaldt, ga ikke tydelig svar på 
når og hvordan saker skulle avsluttes på fakultetsnivå. 
Saker ble også eskalert raskere enn nødvendig, ved at 
inhabilitet hos dekan førte til at saker ble løftet direkte til 
forskningsetisk utvalg, uten forsøk på å løse sakene på et 
lavere nivå. 
 
For å imøtegå dette behovet har UiA revidert 
retningslinjene for håndtering av saker om mulige brudd 
på anerkjente forskningsetiske normer. I de reviderte 
retningslinjene er det tydeliggjort at saker kun avsluttes 
på fakultetsnivå hvis sakens parter kommer til enighet. 
I saker hvor dekan er inhabil, skal det utpekes en 
settedekan som forsøker å løse saken før den eventuelt 
løftes til forskningsetisk utvalg. På den måten unngår man 
at saker eskaleres raskere enn nødvendig.
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4.6 Open Science
Åpen forskning56, ofte kjent som Open Science (OS), vil 
si vitenskapelig praksis hvor prosesser og resultater er 
åpent tilgjengelige under vilkår som fremmer kvalitet 
og kunnskapsutvikling, inklusive deling og bruk av den 
forskningsbaserte kunnskapen på en samfunnsansvarlig 
måte. Policyer, mål og krav om tilgjengeliggjøring av 
forskning fra Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet 
(inkludert Plan S) og EU danner grunnlaget for utvikling 
og implementering av åpne forskning-praksiser og 
-aktiviteter ved UiA.

UiA har ved utgangen av 2020 følgende infrastruktur 
knyttet til åpen forskning:

 • Open Science-koordinator med følgende 
hovedoppgaver: å følge nasjonale og internasjonale 
OS-initiativer, sette i gang OS-prosesser ved UiA, og 
markedsføre OS både lokalt og nasjonalt.

 • Retningslinjer for åpen publisering av vitenskapelige 
publikasjoner, revidert i 2019.

 • Open Access-policy for UiA, vedtatt i september 2020.
 • Rutiner for deponering av avhandlinger i institusjonelt 

arkiv AURA, oppdatert i 2020.
 • Retningslinjer for forvalting av forskningsdata ved UiA
 • Institusjonelt arkiv, AURA, for tilgjengeliggjøring av 

vitenskapelige publikasjoner
 • Institusjonelt arkiv, UiA Open Research Data, for 

tilgjengeliggjøring av forskningsdata
 • Open Access-fond, som dekker støtte for åpen 

publisering av vitenskapelige publikasjoner (både 
tidsskriftsartikler og bøker)

 • UiA er én av deltakerne i publiser og les-avtaler med 
akademiske forlag (Cambridge University Press, 
Elsevier, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis, 
Wiley) og er en av deltakere i rabattavtaler med MDPI, 
Frontiers, Cogitatio Press.

 • Kontaktskjema for forskningsstøtte – én vei inn for 
henvendelser om håndtering av forskningsdata 

Åpen publisering ved UiA
I de nedenstående tabellene presenteres statistikk over 
antall og andel publikasjoner ved UiA som er åpent 
tilgjengelige (OA-publikasjoner). Det skilles mellom 
vitenskapelige tidsskriftsartikler og vitenskapelige 
monografier og kapitler i antologier. Publikasjonene er 
fordelt etter fakultet/avdeling, andel OA-publikasjoner per 
fakultet/avdeling, herunder etter publiseringskanalens 
nivå i kanalregisteret, samt hvilken type åpen tilgang de 
ulike publikasjonene har (OA-type).

Andel vitenskapelige tidsskriftsartikler deponerte og  
tilgjengelige i institusjonelt vitenarkiv AURA. Tall for 
202057

Publisering 2020 Totalt ant 
artikler

OA-antall OA-andel

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 149 110 73,8 %
Fakultet for humaniora 
og pedagogikk 72 52 72,2 %

Fakultet for kunstfag 20 6 30,0 %
Fakultet for 
samfunnsvitenskap 140 67 47,9 %
Fakultet for teknologi 
og realfag 347 180 51,9 %

Fellesadministrasjon 2 1 50,0 %

Handelshøyskolen 95 45 47,4 %
Naturmuseum og 
botanisk hage 3 2 66,7 %

Samlet 828 463 55,9 %

UiA har fått en økning på 12% av antall åpne vitenskapelige 
artikler i sammenligning med 2019, uansett en økning på 
34,6% (fra 615 i 2019 til 828 i 2020) av antall publiserte 
vitenskapelige artikler.

Utvikling av avdel åpne vitenskapelige artikler58

Publisering 2020 OA-andel i 
2019

OA-andel i 
2020

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 63,1 % 73,8 %
Fakultet for humaniora 
og pedagogikk 30,5 % 72,2 %

Fakultet for kunstfag 60,0 % 30,0 %
Fakultet for 
samfunnsvitenskap 41,7 % 47,9 %
Fakultet for teknologi 
og realfag 47,6 % 51,9 %

Fellesadministrasjon 100,0 % 50,0 %

Handelshøyskolen 22,2 % 47,4 %
Naturmuseum og 
botanisk hage 0,0 % 66,7 %

Samlet 44,1 % 55,9 %

Nesten alle fakulteter har en økning av antall åpne 
vitenskapelige artikler. Fakultet for kunstfag fikk nedgang 
kun på grunn av større økning (på 400%, fra 5 i 2019 
til 20 artikler i 2020) av antall publiserte vitenskapelige 
publikasjoner enn økning av antall åpne artikler.

56  Forskningsrådets policy for åpen forskning
57 Datakilde: CRIStin – totalt antall NVI-rapporterte tidsskriftsartikler; AURA – totalt antall arkiverte tidsskriftsartikler, 58 Datakilde: egne notater.
58 Datakilde: egne notater.
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59 Datakilde: CRIStin – totalt antall NVI-rapporterte kapitler i antologier; AURA – totalt antall arkivert kapitler i antologier.
60 Egenarkivering vil si at forskere gjør sine publikasjoner tilgjengelige online ved å laste opp en fulltekstversjon i Cristin systemet.
61 Tallene for grønn åpen tilgang inkluderer publikasjoner som legges ut med embargo (6-24 måneder). Disse publikasjonene blir åpent tilgjengelige 
etter at embargoperioden har utløpt.
62 Denne modellen innebærer frikjøp av enkeltartikler i abonnementsbaserte tidsskrift. Disse artiklene gjøres åpent tilgjengelig mot at det betales en 
ekstra publiseringsavgift (APC – Article Processing Charge). Hybrid OA er vanligvis den mest kostbare veien mot åpen tilgang.
63 De fleste forlag tillater egenarkivering av den aksepterte manuskriptversjonen av en artikkel i institusjonelle arkiv (f.eks. UiAs AURA) med embargo 
(6-24 måneder).

Andel vitenskapelige antologier og kapitler i 
antologier tilgjengelige i institusjonelt vitenarkiv 
AURA. Tall for 202059

Publisering 2020 Kapitler i 
antologier

OA antall OA andel

Fakultet for helse- 
og idrettsvitenskap 13 9 69,2 %
Fakultet for 
humaniora og 
pedagogikk 36 12 33,3 %

Fakultet for kunstfag 7 0 0,0 %
Fakultet for 
samfunnsvitenskap 22 6 27,3 %
Fakultet for 
teknologi og realfag 60 13 21,7 %

Handelshøyskolen 37 26 70,3 %

Samlet 175 66 37,7 %
 
Det er en økning på 20% (fra 17% i 2019 til 37,7% i 2020) av 
antall åpne kapitler i vitenskapelige antologier.
 
Utvikling av andel åpne kapitler i vitenskapelige 
antologier
Publisering 2020 OA-andel i 

2019
OA andel i 

2020

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 9,1 % 69,2 %
Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 13,2 % 33,3 %

Fakultet for kunstfag 0,0 % 0,0 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 34,0 % 27,3 %

Fakultet for teknologi og realfag 10,8 % 21,7 %

Handelshøyskolen 29,4 % 70,3 %

Samlet 17,0 % 37,7 %

Nesten alle fakulteter har en økning i antall åpne kapitler i 
vitenskapelige antologier. 

UiAs forskere skrev 11 monografier i 2021. Ingen av dem 
var åpent tilgjengelige. 

Forskjellen i andel åpne tilgjengelige tidsskriftsartikler 
og andel åpne kapitler i antologier oppstår på grunn av 
at ingen av finansiører (KD, NFR, EU) stiller krav til åpen 
publisering av monografier og kapitler i antologier, mens 
det kreves (av ovennevnte finansiører) umiddelbar åpen 
tilgang til vitenskapelige tidsskriftartikler. 

Når det gjelder type åpen tilgang (OA-type) skilles 
det mellom gull, grønn og hybrid åpen tilgang. Gull 
(Gold) OA gjelder publisering av vitenskapelige artikler 
i rene OA-tidsskrift, som er gratis å lese for alle som 
har internettilgang, og som tillater gjenbruk, lagring, 
indeksering, søk, distribusjon osv. Grønn OA betyr 
egenarkivering60 (tilgjengeliggjøring) av aksepterte 
manusversjoner av publikasjoner61 i åpne elektroniske 
arkiv (f.eks. UiAs AURA). Hybrid OA62 handler om åpen 
publisering av artikler i abonnementsbaserte tidsskrifter. 
Nedenstående figur viser fordeling av antall OA-artikler 
etter OA-type. 42,3% av alle OA-artikler var publisert 
i rene open access-tidsskrift. 22,1% av OA-artikler var 
gjort åpen tilgjengelig gratis, dvs. at forskere publiserte i 
abonnementsbaserte tidsskrift, men valgte å egenarkivere 
versjoner av sine publikasjoner som forlag tillater å gjøre 
tilgjengelig63. 35,6% gjelder hybrid OA, men det kostet 
ikke noe ekstra for UiA, pga. alle hybrid OA-artikler var 
publisert via såkalte open access-avtaler med akademiske 
forlag (hybrid publisering inkludert i pris på abonnement, 
se mer informasjon nedenfor).

Figur 4.13 Fordeling etter OA-typer av 
vitenskapelige tidsskriftsartikler deponerte 
og tilgjengelige i institusjonelt vitenarkiv 
AURA, 2019-2020

2019 2020
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Det er nedgang av gull og grønn OA i 2020 på grunn av 
større bruk av publiser og les-avtaler som UiA har signert 
med akademiske forlag64.

I nedenstående tabell presenteres en problemstilling 
som oppstår ved åpen publisering. Det er fortsatt 
få OA-tidsskrift på nivå 265, spesielt i humaniora- og 
samfunnsfag. 77 (16,6%) av antall OA-tidsskriftsartikler 
(463) var publisert i tidsskrift på nivå 2, herav 35 (19,4%) 
gjelder teknisk-naturvitenskapelige fag og 18 (16,4%) – 
helse- og idrettsvitenskap.

De fleste forlag publiserer åpent monografier og 
kapitler i antologier. Det er kvalitet av publikasjonen 
og publiseringsavgift som påvirker valg av 
publiseringskanaler, mens det finnes godkjente forlag 
på nivå 1 og 2 både i humaniora- og samfunnsfag, og i 
teknisk-naturvitenskapelige fag. 22 (33,3%) av 66 UiAs 
kapitler i antologier i 2020 var publisert av forlag godkjent 
på nivå 1, og 44 (66,7%) av 66 ble utgitt av forlag godkjent 
på nivå 2.

Fordeling etter publiseringskanalens nivå av vitenskapelige tidsskriftsartikler deponerte og tilgjengelige 
i institusjonelt vitenarkiv AURA. Tall for 202066

 Totalt antall  
OA-artikler

Nivå 1 Nivå 2
Antall Andel av  

totalt OA
Antall Andel av  

totalt OA

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 110 92 83,6 % 18 16,4 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 52 45 86,5 % 7 13,5 %

Fakultet for kunstfag 6 5 83,3 % 1 16,7 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 67 54 80,6 % 13 19,4 %

Fakultet for teknologi og realfag 180 145 80,6 % 35 19,4 %

Fellesadministrasjon 1 1 100,0 % 0 0,0 %

Handelshøyskolen 45 42 93,3 % 3 6,7 %

Naturmuseum og botanisk hage 2 2 100,0 % 0 0,0 %

Samlet 463 386 83,4 % 77 16,6 %

Bruk av ulike metoder i beregning av OA-tall gjør at det 
ikke er mulig å sammenligne over flere år. Institusjonene 
som gjorde de fleste av sine tidsskriftartikler åpent 
tilgjengelige i 2020 er UiT (79,0%), UiO (79,0%) og NMBU 
(78,0%). UiA ligger på samme nivå som HVL (67,0%) med 
sine 67,0%67. 

Som nevnt innledningsvis har UiA et eget Open Access-
fond. Tabellene nedenfor viser innvilgede søknader til 
fondet for tidsskriftsartikler og bøker. 

Innvilgede søknader til UiAs OA-fond, 
tidsskriftsartikler. Tall for 2020
 Nivå 1 Nivå 2 Samlet

Helse- og idrettsvitenskap 23 3 26
Humaniora og 
pedagogikk 3 1 4

Kunstfag 0 0 0

Samfunnsvitenskap 2 1 3

Teknologi og realfag 20 0 20

Handelshøyskolen 1 0 1

Samlet 49 5 54

64 UiA har publiser og les-avtaler med Cambridge University Press, Elsevier, Sage, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley.
65 Ifølge NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler
67 Andel OA-publikasjoner inkludert artikler med embargo. Tallgrunnlaget er hentet fra vedlegg 3.19 til tilstandsrapport for høyere utdanning 2021
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68 Datakilde: Agresso økonomisystemet

Gjennomsnittlig publiseringsavgift (Article Processing 
Charge) for UiA ligger på 18 000 kr (inkl. mva.).

Innvilgede søknader til UiAs OA-fond, bøker, Tall for 
2020
 Nivå 1 Nivå 2 Samlet

Helse- og idrettsvitenskap 1 0 1
Humaniora og 
pedagogikk 3 1 4

Kunstfag 4 0 4

Samfunnsvitenskap 0 0 0

Teknologi og realfag 0 0 0

Handelshøyskolen 1 1 2

Samlet 9 2 11

Gjennomsnittlig publiseringsavgift (Book Processing 
Charge) for et kapittel i antologi ligger på 9 000 kr, inkl. 
mva. Gjennomsnittlig publiseringsavgift for en monografi 
ligger på ca. 56 000 kr, inkl. mva.

Det er en økning i antall innvilgede søknader på 35% (fra 
40 i 2019 til 54 i 2020).

Ser man nærmere på den totale bruken av midlene 
i OA-fondet, er mesteparten av midlene knyttet til 
tidsskriftsartikler. Se figuren nedenfor68. 

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning 
(UNIT) har, på vegne av Universitetet i Agder, inngått 
avtaler for Open Access-publisering med følgende 
akademiske forlag:

 • Cambridge University Press
 • Elsevier
 • Sage
 • Springer Nature
 • Taylor & Francis
 • Wiley

OA-avtalene er alle «publiser og les-avtaler». Dette 
innebærer at i tillegg til lesetilgang dekker avtalene 
også publiseringsavgift (APC) for UiAs forfattere 
som skal publisere i tidsskrifter hos det aktuelle 
forlaget. Forfatteren beholder opphavsretten til 
publikasjonen. Universitetsbiblioteket administrerer 
publiseringsprosessen. 

Figur 4.14Kostnadsfordeling UiAs OA-fond 2020
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69 Datakilde: Open Access dashboard hos hvert enkelt forlag.
70 Datakilde: UNIT
71 Datakilde: UNIT

AURA-status, totalt antall registrert verk og nedlastinger71

År Mastersgrads- 
oppgaver 

Doktorgrads- 
avhandlinger 

Vitenskapelige 
publikasjoner

Ned- lastinger

2017 378 28 169 789 301
2018 358 18 218 1 465 094
2019 452 19 230 231 562

2020 412 49 504 671 760

I løpet av 2020 var 88 søknader (3 ganger mer enn i 2019) 
dekket gjennom OA-avtalene (se tabellen nedenfor).

OA-søknader som dekkes gjennom forlagsavtalene 
i sektoren69

 Nivå 1 Nivå 2 Samlet

Helse- og idrettsvitenskap 9 3 12

Humaniora og pedagogikk 3 2 5

Kunstfag 1 0 1

Samfunnsvitenskap 6 6 12

Teknologi og realfag 23 12 35

Handelshøyskolen 22 1 23

Samlet 64 24 88

UiAs eget institusjonelle vitenarkiv, AURA, viser ved 
utgangen av 2020 følgende status70:

Nedgangen av nedlastinger i 2019 er ikke reell, men skyldes 
en feil i biblioteksystemet Oria og forbedret arbeid med å 
filtrere vekk nedlastinger fra såkalte robotsystem, hvor 
nedlastingene gjennomføres av dataprogrammer og ikke 
mennesker.

Figur 4.15Antall verk i AURA. 
Tall t.o.m 2020
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72  Datakilde: Egne notater

UiA Open Research Data arkiv viser ved   
utgangen av 2020 følgende status:

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for 
teknologi og realfag med datasett så langt.

Deponerte datasett til UiAs Open Research Data 
repository, 2018-2020, fakultetsfordelt og samlet72

 2018 2019 2020 Samlet

Helse- og 
idrettsvitenskap 2 1 1 4
Humaniora og 
pedagogikk - -  -

Kunstfag - -  -

Samfunnsvitenskap - -  -

Teknologi og realfag - 2 1 3

Handelshøyskolen - -  -

Samlet 2 3 2 7

Ovennevnte tall beskriver Open Science-aktiviteter på UiA 
og viser potensiell for forbedring. I 2021 er det fortsatt behov 
å jobbe videre med utvikling av policyer og retningslinjer 
for åpen tilgang til forskningsresultater i tråd med krav fra 
Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet (inkl. Plan S) 
og EU. Det skal også prioriteres oppbygging av nettsider 
for åpen forskning.Figur 4.16 Antall datasett i UiAs Open 

Research Data arkiv. Tall t.o.m 2020
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4.7 Forskningsbasert innovasjon

4.7.1 UiA som bidragsyter til  
innovasjon og entreprenørskap
Å bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultater 
fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 
er én av flere oppgaver som UiA og de andre UH-
institusjonene er tillagt gjennom UH-loven. I tillegg er 
det tydelige forventninger i en rekke nasjonale strategier 
og meldinger til UH-sektorens rolle som pådriver for 
økt innovasjon og entreprenørskap (eksempelvis i «En 
innovativ offentlig sektor» (Meld.st.30) 2019-2020), 
Perspektivmeldingen og Arbeidslivsrelevansmeldingen 
(Meld. St. 16 2020-2021). UiAs strategiske mål på dette 
området, er at universitetet skal ta en tydelig rolle som 
tilrettelegger og bidragsyter for økt entreprenørskap 
og innovasjon. Én av de strategiske satsingene 
tilknyttet denne ambisjonen er at UiA skal videreutvikle 
kultur, kompetanse og arenaer for nyskaping, 
entreprenørskap og kommersialisering av forskning og 
kunstnerisk utviklingsarbeid blant studenter, ansatte 
og eksterne samarbeidspartnere. Gjennom strategiske 
tildelinger til UiA nyskaping og CoLAB, og gjennom 
forskningsaktiviteter og utdanning av kandidater med 
innovasjonskompetanse er UiA rigget for både direkte og 
indirekte bidrag til innovasjon og entreprenørskap.

Rapportering på og omtale av arbeidet ved UiA 
med å bidra til innovasjon og verdiskaping basert 
på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid har tidligere ikke vært en del av 
Utdannings- og forskningsmeldingen. Fra og med 
inneværende melding er ambisjonen at dette skal 
være en fast del av meldingen, hvor innhold og form 
må videreutvikles på sikt. Handlingsplan for forskning, 
kunstnerisk utvikling arbeid og innovasjon, og en 
gjennomgang av innovasjonsaktiviteten i sammenheng 
med handlingsplanen (ref. plan 21), vil bidra til å øke 
synliggjøring, samt konkretisere hvordan arbeid med 
innovasjon og nyskaping i forskning og utdanning 
kan styrkes ved UiA. Fakultetene og de prioriterte 
forskningssentrene er i sine kvalitets- og årsrapporter 
bedt om gi en omtale av omfang av og arbeid med 
forskningsbasert innovasjon, som også danner grunnlaget 
for innholdet i denne delen av meldingen. 

I utgangspunktet er hele UiAs faglige kjernevirksomhet 
potensielle bidragsytere til innovasjon, og ikke bare de 
fagmiljøer som jobber med aktiviteter som kan falle inn 
under kommersialisering. Ifølge OECD /Eurostat73 er det 

fire aspekter som er sentrale for all innovasjonsaktivitet:
1. Kunnskap
2. Nyhetsverdi
3. Implementering
4. Verdiskaping og nytte (herunder samfunnsnytte i en 

eller annen form)

For et universitet, og for UiA, er det viktig å ha 
et bevisst forhold til, kultur for og definisjon av 
innovasjon som er er bredere og ikke kun relatert til 
kommersialiseringsaktiviteter basert på forskning (jf. det 
UH sektoren måles på). 

Flere universiteter kobler innovasjon (og ofte grønn 
omstilling og bærekraft) til entreprenørskap. UiA har 
mange utdanningstilbud innenfor innovasjon og 
entreprenørskap, på flere studieretninger ved samtlige 
fakultet og Lærerutdanningen, se også Årsrapport for UiA 
2019, og har et eget Senter for entreprenørskap. 

4.7.2 Sektormål på universitetenes 
innovasjonsresultater
For å fange opp UH-institusjonenes bidrag til innovasjon 
og verdiskaping skal i dag alle UH-institusjonene 
rapportere resultater innenfor noen utvalgte 
kommersialiseringsindikatorer til DBH. Disse er:  

 • Mottatte forretningsideer
 • Patenter
 • Bedriftsetableringer
 • Lisenser

Disse sektoromfattende måleindikatorene på 
universitetenes innovasjons- og verdiskapingsbidrag er 
knyttet til kommersialisering av forskning og faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid. Mye tyder derfor på at dette 
målesystemet ikke fanger godt nok opp de ulike måtene 
UH-institusjonene tilrettelegger for og er bidragsytere til 
innovasjon, verdiskaping og nyskaping i brede forstand, 
og direkte og indirekte74. Det er derfor behov for et 
målesystem som favner bredere og som tar inn et utvidet 
innovasjonsbegrep som er tilpasset universitetenes 
egenart. 

Nedenfor er universitetenes innrapporterte tall til DBH 
på de måleindikatorer for kommersialisering som 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt og som er gjengitt 
ovenfor. 
 

73 OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of 
Scientific, Technological and Innovation Activities
74 NTNU har gjort et arbeid for å se på mulige indikatorer for innovasjon. Se NTNU Rapport/2019: «Mot et bredere målesystem for UoH-sektorens 
bidrag til innovasjon – Forslag til målesystem basert på erfaringer fra NTNU.»
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Kommersialisering av forskning ved norske universiteter, 2019-2020
Inst. 2019 2020

Mottatte 
forretnings- 
ideer

Patent- 
søknader

Inngåtte 
lisensierings-
kontrakter

Nye 
foretak 
etablert

Mottatte 
forretnings- 
ideer

Patent- 
søknader

Inngåtte 
lisensierings-
kontrakter

Nye 
foretak 
etablert

Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Nord 2       5      

NMBU 33 9 4 2 44 4 1  

NTNU 195 62 13 6 133 38 14 2

OsloMet         1      

UiA 22       7      

UiB 168 29 4 4 59 12 5  

UiO 137 48 34 3 172 85 28 4

UiS 184 12 7 3 67 9 3  

USN 2 1     5 5    

UiT 17 4 4 2 16 8 5 2

Sum 760 165 66 20 509 161 56 8

UiAs resultater på disse indikatorene er relativt svake, og 
kan tyde på at det er et betydelig potensial når det gjelder 
den delen av innovasjonsaktivitetene som inneholder 
å fange opp potensielle forretningsideer, og ikke minst 
realisere disse i patenter, inngåtte lisensavtaler og 
etablering av nye foretak. 

4.7.3 Arbeid med og omfang av 
forskningsbasert innovasjon ved UiAs 
fakulteter og fagmiljøer
Som antydet ovenfor er det også et stort potensial 
i å identifisere og synliggjøre hvordan UiA bidrar til 
innovasjon, verdiskaping og nyskaping på andre måter 
enn gjennom rene kommersialiseringsaktiviteter. Som en 
del av arbeidet med Utdannings- og forskningsmeldingen 
har alle fakulteter og prioriterte forskningssentre 
blitt bedt om å si litt om hvordan man arbeider med 
forskningsbasert innovasjon og omfanget av dette i de 
respektive kvalitets- og årsrapporter. En oppsummering 
av deler av rapportene følger i avsnittene nedenfor. 

For ytterligere informasjon vises det til kvalitets- og 
årsrapportene fra de ulike fakulteter og prioriterte 
forskningssentre.

Fakultet for humaniora og pedagogikk viser til at 
forskningsdrevet innovasjon er relativt fremmed for 
de fleste i de humanistiske fagmiljøer, men er noe mer 
etablert i de pedagogiske. Institutt for pedagogikk 
har bl.a. de senere årene hatt et prosjekt finansiert av 
Forskningsrådets program for innovasjon i offentlig sektor 
knyttet til utvikling av forskningsbaserte arbeidsmåter 
som skoleledelse og personalet kan anvende for å 
arbeide med inkludering (‘School-In’). Et annet eksempel 
knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid nevnes av 
Avdeling for lærerutdanning, som trekker frem arenaen 
Undervisningsverkstedet, som er et teknologirikt 
undervisningsrom hvor faglærere fra UiA samarbeider 
med lærere fra barnehager og skoler om å utvikle og 
prøve ut nye måter å jobbe og undervise på, med og uten 
teknologi. 
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Handelshøyskolen trekker på sin side frem 
Institutt for arbeidslivs deltakelse i det brukerstyrte 
forskningsprosjektet ‘En styrket elevtjeneste for bedre 
levekår i Agder’, sammen med Agder fylkeskommune, 
og som er i skjæringspunktet mellom offentlig og sosial 
innovasjon. Fakultet for samfunnsvitenskap trekker ikke 
frem konkrete eksempler, men viser mer generelt til 
samfunnsvitenskapens direkte og indirekte bidrag til 
innovasjon i samfunnet gjennom samfunnsvitenskapelig 
forskning som spiller en viktig rolle i offentlig debatt, 
opinionsdannelse og politikkutforming. Fakultetets 
fagmiljøers deltakelse i og samarbeid med ulike eksterne 
aktører fremheves også.  

Fakultet for teknologi og realfag deler sine 
innovasjonsaktiviteter i to kategorier; entreprenørskap 
og innovasjonssamarbeid. Innenfor entreprenørskap 
viser fakultetet til innmeldte idéer/oppfinnelser fra 
både studenter og ansatte ved fakultet. Innenfor 
innovasjonssamarbeid viser fakultetet til deres 
deltakelse i ulike klyngeinitiativer og nettverk i regionen, 
og deres arbeid med å etablere og følge aktivt opp 
samarbeidsavtaler med enkeltbedrifter. De prioriterte 
forskningssentrene ved fakultetet nevner alle kort, 
med et unntak, å ha gjennomført arbeid knyttet til 
forskningsbasert innovasjon eller samarbeid med 
næringslivet det siste året. Fakultetet er også vertskap 

for SFI Offshore Mechatronics. I sin årsrapport fremhever 
senteret flere gjennomførte aktiviteter siste året relatert 
til innovasjon, som inkluderer bl.a. innovasjonsrelatert 
opplæring av ph.d.-kandidater, tilgjengeliggjøring 
av data, kartlegging av spin-offs fra senteret samt 
kommersialisering av ett konkret prosjekt. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap oppgir at de største 
innovasjonsprosjektene ved fakultet skjer under deres to 
prioriterte forskningssentre. Disse to aktuelle sentrene, 
Centre for Lifecourse Nutrition og Senter for e-helse, 
oppgir på sin side en rekke innovasjoner som sentrene 
jobber med.  Senter for e-helse trekker frem konkrete 
innovasjonsprosjekter som senteret jobber med, mens 
Centre for Lifecourse Nutrition understreker at det meste 
av forskningen ved senteret er innovasjonsarbeid, og at 
målet med deres helsefremmende forskning er å gjøre 
forskningen og tiltakene tilgjengelig for alle, og senteret 
jobber derfor for dette fremfor kommersialisering. 
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5. Tematisk del:       
Strategisk studieporteføljegjennomgang (del 1)

I Universitetsstyret ble det i sak 27/20 fattet vedtak 
om innhold i strategisk studieporteføljegjennomgang, 
samt besluttet at man iverksetter gjennomgangen, 
som skal sluttføres våren 2022. Innhold i 
studieporteføljegjennomgang består av to deler

 • Del 1: UiAs samlede studietilbud og hvilke studenter vi 
rekrutterer til de ulike tilbudene

 • Del 2: Innhold i studietilbud

Grunnet Covid-19 ble iverksettingen av 
porteføljegjennomgangen utsatt til høsten -20 og det ble 
besluttet at innholdet i del 1 skulle inngå i fakultetenes 
kvalitetsrapport som fokusområde for 2020. Innholdet i 
del 1 omhandler en kartlegging av studietilbud både med 
hensyn på fagområder og studienivå for å avdekke om 
porteføljen har god sammenheng og dimensjonering.  
Kartleggingen skal også synliggjøre studietilbud som 

er tverrfaglige, samt inneholde en kartlegging av 
studentrekruttering på ulike fagområder (både geografisk 
og internt). Målet med kartleggingen er å  vurdere 
endringer i UiAs samlede studieportefølje slik at den 
både ivaretar arbeidslivets behov, og ivaretar studentenes 
etterspørsel etter utdanningstilbud. En vurdering av etter- 
og videreutdanningstilbud inngår i kartleggingen. 

5.1 Studieporteføljen
UiAs studieportefølje kan beskrives ved å vise hvor mange 
studieplasser som tilbys fagområdene fordelt på ulike 
studienivå. I figuren75 under vises planlagte studieplasser 
for 2020.

Figur 5.1: Studieplasser 
fordelt på fagområder og 
studienivå

75 Kilde: Tableau; Studieportefølje utdanningsområder
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I tillegg til dette kommer opptak til etter- og 
videreutdanning hvor det normalt ikke fastsettes 
studieplasser. 

En del av kartleggingen omhandler også tverrfaglige 
studietilbud og muligheter for tverrfaglige studieløp. 

Kartlegging av kapasitet og sammensetning av 
studieporteføljen for det enkelte fakultet kan danne 
utgangspunkt for endringer i dimensjonering av 
studietilbud, samt forslag til endringer i eksisterende 
studieportefølje. 

5.2 Rekruttering
En overordnet oversikt viser at nær halvparten av 
studentene ved UiA rekrutteres fra kommuner i Agder, 
flest studenter fra Agder rekrutteres det til fagområdene 
Pedagogiske fag, Lærerstudier og Helsefag.  Generelt 
er det lavere andel studenter fra Agder på 2-årige 
masterstudier. 
Det er en betydelig andel studenter som tar mer enn 
ett studieprogram ved UiA, noe som kan illustreres ved 
følgende tall: 

 •  38 % av studenter som starter på ett årsstudium 
fortsetter på nytt program ved UiA76

 • 18 % av studentene som starter på et 
bachelorprogram ved UiA fortsetter på et 2-årige 
masterprogram ved UiA 77.

Kartlegging av hvor studentene rekrutteres fra, samt 
alder og kjønn på studenter kan være utgangspunkt for 
målrettede tiltak i videre rekrutteringsarbeid. 

5.3 Prosess og    
videre arbeid
Ved fakultetene og Avdeling for lærerutdanning (LU) 
har prosessen så langt bestått av å framskaffe et 
kunnskapsgrunnlag som beskriver studieporteføljen, og 
ulike aspekter ved den. Dette har blitt drøftet i ledermøter 
og lagt fram for fakultetsstyret og LU-styret. Overordnede 
vurderinger og refleksjoner basert på rapportene som 
foreligger kan danne grunnlag for ulike tiltak og eventuelle 
endringer i studieporteføljen. Noen tiltak (f.eks knyttet 
til studentrekruttering, tilbud av studieprogram for 
internasjonale studenter o.l.) vil iverksettes fortløpende 
på fakultetene, mens større og mer omfattende tiltak vil 
være naturlig å legge fram for styret i en samlet vurdering 
våren-22. 

Foreløpige funn fra Del 1 i strategisk 
studieporteføljegjennomgang skal legges fram for 
drøfting i dekanråd i mai-21, og Del 2 planlegges å drøftes 
i dekanråd våren 2022 før hele saken legges fram for 
Universitetsstyret. Fakultetene er bedt om å disponere 
sine avsluttende rapporter på følgende måte:

 • Oppsummering av styrker og svakheter i porteføljen
 • Hvordan UiA bidrar til å løse samfunnsutfordringer
 • Sammenhengen mellom utdannings- og 

forskningsportefølje
 • Strategiske satsninger/tiltak
 • Endringer i studieporteføljen

 » Nye program
 » Nedlegging av program
 » Andre endringer

.
76 Kilde: Tableu-rapport; Intern rekruttering. 5-årig tidsserie.  
77 Kilde: Tableu-rapport; Intern rekruttering. 5-årig tidsserie.  
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6 Kvalitet i forskning 
– gjennomgang og analyse av vurderinger av 
søknader om ekstern finansiering fra UiA til 
Forskningsrådet og Horisont 2020

Forskningskvalitet kan vurderes på en rekke forskjellige 
måter. På makronivå, som på nasjonalt nivå eller 
institusjonsnivå, benyttes ofte ulike indikatorer som er 
ment å gi en indikasjon på kvaliteten ved forskningen 
som utføres i et nasjonalt fagmiljø eller ved en bestemt 
institusjon. Eksempler på slike indikatorer fra det norske 
forsknings- og styringssystemet er andel forfatterandeler 
i nivå 2-tidsskrift, verdien av Horisont 2020-kontrakter per 
FoU-årsverk samt bidragsinntekter fra Forskningsrådet 
per faglig årsverk. Bruken av slike indikatorer, og særlig 
bibliometriske indikatorer, for å vurdere forskningskvalitet 
er omstridt av flere grunner78. Én grunn til dette er at 
indikatorer ikke fanger kompleksiteten som ligger bak 
vurderinger av forskningskvalitet, f.eks. vil det ofte være 
slik at hva som er å anse som forskning av høy kvalitet 
vil variere mye fra fag til fag. I tillegg kan de ulike fagene 
ha ulike tradisjoner og rammebetingelser som gjør at 
etablerte indikatorer i liten grad er egnet for disse. 

Den tradisjonelle og mest aksepterte formen for 
vurdering av forskningskvalitet er fagfellevurdering, 
hvor kvaliteten i forskningen vurderes av fagfeller med 
kjennskap til de relevante kvalitetsstandarder. I praksis 
skjer vurdering av forskningskvalitet først og fremst 
gjennom fagfellevurdering av vitenskapelige artikler. En 
annen, men også viktig måte som forskningskvalitet blir 
vurdert på, er gjennom fagfellers evaluering av søknader 
om eksterne forskningsmidler. Gjennomgangen og 
analysen i dette kapitlet baserer seg på denne formen 
for fagfellevurdering og evaluering for å kunne si noe om 
kvalitet i forskning ved UiA.  Denne formen for evaluering 
skiller seg fra fagfellevurderingen av artikler på en rekke 
viktige områder. For det første så er vurdering av søknader 

fremtidsrettet – man blir evaluert på den forskningen man 
planlegger å gjennomføre, og ikke den som allerede har 
blitt gjennomført. Dette gjør at evaluering av kvalitet i 
søknader kan si noe mer om en forskers eller institusjons 
ambisjonsnivå og posisjon i henhold til forskningsfronten. 
For det andre så vil en vurdering av søknader gjerne være 
mer objektiv og kvantitativ enn vurdering av artikler. Der 
søknader ofte vurderes etter forhåndsdefinerte kriterier 
og karakterer blir satt, vil nok evaluering av artikler til 
tider være mer subjektiv og prisgitt de enkelte fagfellenes 
preferanser. For det tredje så vil man i søknader gjerne bli 
vurdert opp mot en lang rekke andre søknader sendt inn 
til samme søknadsfrist. Dette gjør at man som forskere 
og institusjon i større grad kan sammenligne egne 
prestasjoner og kvalitet med andres. Totalt sett vil derfor 
vurderinger av søknader om ekstern finansiering være et 
nyttig og informativt komplement til publiseringspoeng 
og andre former for indikatorer – når det kommer til 
vurdering av kvalitet av forskning. 

I denne delen av Utdannings- og forskningsmeldingen 
presenterer vi en grundig gjennomgang av 
vurderingsbrev for søknader om ekstern finansiering til 
forskningsprosjekter. Gjennomgangen baseres seg på en 
kvalitativ og kvantitativ gjennomgang av evalueringer av 
søknader innsendt fra UiA til Forskningsrådet (n = 101) 
og Horisont 2020 (n = 56) i perioden 2019-2020 (heretter 
perioden). For Forskningsrådet har vi kun inkludert 
søknader av typen Forskerprosjekt, Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt og Forskningssentre og vi inkluderer 
kun søknader hvor UiA er prosjektleder. Tre søknader 
om Forskerprosjekt som ble avvist uten evaluering av 
fagpanel/eksperter er utelatt fra gjennomgangen. For 

78 Se Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management.
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Horisont 2020 har vi inkludert både søknader hvor UiA er 
koordinator og de hvor vi kun er partner. Én søknad om 
forskningspris er utelatt fra gjennomgangen.
 
Den kvantitative gjennomgangen består i hovedsak 
av oppsummerende statistikk for karakterer i form av 
median og variasjonsbredde, og illustrasjon av disse 
(med flere) ved hjelp av boksplott (Boks 6.1). Den 
kvalitative gjennomgangen består av en oppsummerende 
gjennomgang av vanlige og mindre vanlige styrker og 
svakheter som nevnes i de skriftlige tilbakemeldingene fra 
evalueringspanel og eksterne evaluatorer. De forskjellige 
underprogrammene innenfor Forskningsrådet og H2020 
blir presentert hver for seg.

Boks 6.1. Boksplott (box-and-whisker plot). Merk at median og 
maks/minimum kan mangle dersom disse sammenfaller med 
kvartilene

En slik gjennomgang har naturligvis en rekke forbehold 
og begrensinger som det er viktig å ta hensyn til. 
Karakterene og de skriftlige tilbakemeldingene vil for 
eksempel kunne fortelle oss lite om hvor godt søknaden 
er skrevet (f.eks. hvorvidt søknaden har en tydelig «rød 
tråd»). Videre er det utfordrende å vurdere hvorvidt 
evaluator har forstått innholdet som presenteres i 
søknaden, inklusive beskrivelse av teori og metode, 
og således har evnet å gi en kvalifisert vurdering av 
søknadens kvalitet. I enkelte tilfeller kan det også stilles 
spørsmål ved evaluators forutsetninger for å forstå og 
vurdere en aktuell søknad, noe som den pågående 
diskusjonen om Forskningsrådets sammensetning av 
evalueringspaneler bl.a. illustrerer. Det er også en rekke 
andre aspekter som er av interesse, men som ikke har blitt 
vurdert her, slik som i hvor stor grad tids- og ressursbruk 
påvirker sannsynlighet for innvilgelse/karakterer. 

Gjennomgangen og analysen som her presenteres 
inneholder ikke forslag til konkrete tiltak og aktiviteter 
som retter seg mot de svakhetene som fremkommer her, 
da en slik gjennomgang ville blitt for omfattende og faller 
utenfor rammene for dette oppdraget. Samlet sett håper 
vi uansett at med en bedre diagnose av utfordringene vi 
står overfor, vil vi kunne få et verdifullt kunnskapsgrunnlag 
som kan brukes til å iverksette målrettede og 
effektive tiltak for å forbedre søknadene våre. Denne 
gjennomgangen vil også forhåpentligvis bidra til en bedre 
kultur og ramme for detaljert gjennomgang og analyse av 
søknader og evalueringsbrev i fremtiden. 
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6. 1 Forskningsrådet
UiAs forskere sender hvert år et stort antall søknader til 
Forskningsrådets forskjellige finansieringsprogrammer 
– og det er vårt klart viktigste konkurranseutsatte 
finansieringskilde. De aller fleste søknadene er av typen 
Forskerprosjekt, men vi sender også en del søknader 
av typen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) og 
større sentersøknader (SFI/SFF) (Fig. 6.1). Vi presterer 

bedre hos Forskningsrådet enn det vi gjør i EU, med 
en innvilgelse på 10,6% (n = 104 søknader) på tvers 
av søknadstyper sendt inn i periodene 2019-2020. 
Hvordan vi presterer varierer derimot mye på tvers av 
underprogrammene og de forskjellige søknadstypene – 
noe som vil være gjenstand for nærmere gjennomgang 
her.

Figur 6.1. Fordeling av karakterer for søknader (n =101) sendt fra UiA til Forskningsrådet i perioden 2019-2020.

0 The proposal fails to address the 
criterion or cannot be assessed due to 
missing or incomplete information.
1 Poor. The criterion is inadequately 
addressed, or there are serious inherent 
weaknesses.
2 Fair. The proposal broadly addresses 
the criterion, but there are significant 
weaknesses.
3 Good. The proposal addresses 
the criterion well, but a number of 
shortcomings are present.
4 Very good. The proposal addresses 
the criterion very well, but a small 
number of shortcomings are present.
5 Excellent. The proposal successfully 
addresses all relevant aspects of the 
criterion. Any shortcomings are minor.
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6.1.1 Forskerprosjekt – fri og tematisk prosjektstøtte
Dette er den mest sentrale finansieringsformen for 
norske universiteter – inklusive UiA. Naturlig nok er 
det derfor også den mest populære prosjektformen 
blant våre forskere, og utgjør hele 86% av innsendte 
søknader i perioden. En viktig grunn til dette er nok 
nettopp fordi det er her man kan søke om fri støtte til 
«bottom-up» forskningsprosjekter (FRIPRO/banebrytende 
forskning) – som ikke er begrenset av forhåndsdefinerte 
tematiske føringer. Det finnes dog også muligheter for 
å søke om støtte til tematiske prosjekter, som nettopp 
inneholder slike føringer. Disse prosjektene er også 
populære blant UiA’s forskere og vi sender faktisk flere 
søknader av denne typen, enn det vi gjør av typen fri 

prosjektstøtte (62% vs. 38%). Dette kan kanskje skyldes 
at UiA har mer kultur for å bedrive samfunnsrettet og 
verdiskapende forskning og at sjansene for innvilgelse 
som regel er større for tematiske utlysningene. Dette 
reflekteres også i våre innvilgelser – da vi presterer 
vesentlig bedre på de tematiske utlysningene enn det 
vi gjør for den frie prosjektstøtten (innvilgelsesprosent: 
14,5% vs. 0%79). Vi får dog marginalt høyere karakterer 
på de frie prosjektsøknadene våre enn det vi gjør på 
det tematiske både for hovedkarakter (4,65 vs. 4,56) 
og kriteriekarakterene (Fig. 6.2), men terskelen for å få 
innvilgelse på førstnevnte er som regel betraktelig høyere. 

Figur 6.2. Fordeling av karakterer for søknader om Forskerprosjekt uten tematiske føringer 
(banebrytende, n = 34) og med tematiske føringer (tematisk = n = 52), sendt fra UiA til 
Forskningsrådet i perioden 2019-2020.

79 Vi har i perioden fått innvilget en prosjektsøknad av typen fri prosjektstøtte/banebrytende forskning, men vi 
takket nei til denne, da samme søknad også fikk innvilgelse innenfor en tematisk og mer lukrativ utlysning.
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Forskerprosjekt deles også inn i tre underkategorier som 
retter seg mot forskere i forskjellige karrierestadier (Fig. 
6.3). Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 
og forskerprosjekt for unge talenter, retter seg mot yngre 

forskere, mens forskerprosjekt for fornyelse retter seg mot 
de mer etablerte forskere. Under følger en gjennomgang 
av disse tre kategoriene hver for seg og vurderingene av 
søknadene våre.

Figur 6.3. Fordeling av karakterer for søknader om Forskerprosjekt for fornyelse (n = 74), forskerprosjekt for unge talenter  
(n = 11), og treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (n = 1), sendt fra UiA til Forskningsrådet i perioden 2019-2020.
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Forskerprosjekt for fornyelse
Dette er den klart mest populære søknadstypen ved UiA, 
med hele 77 innsendte søknader i perioden, hvorav 8 har 
blitt innvilget. De fleste søknadene – både banebrytende 
forskning og de tematiske – sendes inn til en felles årlig 
frist, mens forskerprosjekt innenfor IKT (IKTPLUSS) har 
løpende frist.

På tvers av søknadstypene fremheves det for Excellence 
at søknadene er ambisiøse, nyskapende og evner å flytte 
forskningsfronten. For de tematiske søknadene viser den 
vurdering av relevans (gjennomført av Forskningsrådets 
administrasjon) at de aller fleste treffer veldig godt på 
de tematiske føringene i utlysningene. Av svakheter 
påpekes det i de aller fleste evalueringene at søknader 
som ikke har blitt innvilget at det teoretiske rammeverket, 
metodebeskrivelsen og fremgangsmåten er mangelfull, 
uklar og/eller er utdatert. Det påpekes også i en rekke 
evalueringer at søknadene er for lite ambisiøse, har 
utydelige mål og/eller ikke evner å flytte forskningsfronten 
i tilstrekkelig grad. Søknader til IKTPLUSS er et unntak i så 
måte, og de fleste søknadene her har fått meget, til svært 
gode vurderinger. For Impact påpekes det som regel at 
potensialet for både akademiske og samfunnsrelevante 
effekter og virkninger er høye, og særlig gjelder dette 
søknader innenfor banebrytende forskning. For de 
tematiske søknadene påpekes det derimot ofte at 
akademiske og/eller samfunnsrelevante effekter og 
virkninger er uklare eller mangelfullt beskrevet, og at 
potensielle interessenter/brukere ikke er involvert i stor 
nok grad. Igjen skiller IKTPLUSS seg positivt ut, og de 
fleste søknadene her får gode vurderinger under dette 
kriteriet. For det siste kriteriet – Implementation – påpekes 
det som oftest at prosjektleder innehar den nødvendige 
ekspertisen og erfaring til å gjennomføre prosjektet, 
at forskningsgruppen som helhet er komplementær 
og besitter nødvendig ekspertise. Svakhetene som 
påpekes er utfordrende å generalisere, men kritikk av 
prosjektleders erfaring, arbeidsplanen, arbeids-, ressurs- 
og budsjettfordeling, samt risikovurdering og planer for 
skadebegrensning går igjen.

Forskerprosjekt for unge talenter
Med mange likheter til ERC Starting Grant, er dette 
en prosjektform som retter seg mot unge lovende 
forskere. Det stilles derfor som krav at prosjektleder 
skal være under 40 år og ha avlagt en doktorgrad 2-7 
år innen søknadsfrist. UiAs forskere har i perioden 
sendt inn 11 søknader av denne typen – alle med 
avslag. To av søknadene rettet seg mot et tematisk 
område, mens de resterende var av typen banebrytende 
forskning. Hovedkarakterene varierer fra mindre godt 
til meget godt (n = 11, median = 4/7, variasjonsbredde 
= 3-5/7). De skriftlige tilbakemeldingene peker på at 
de fleste prosjektideene er ambisiøse og inneholder 

gode målsetninger, samt at prosjektlederne i de 
fleste tilfeller innehar den forventede og nødvendige 
ekspertisen og erfaringen. Allikevel nevnes det også i 
de fleste evalueringene at beskrivelse av metoden og 
fremgangsmåte er mangelfull, uklar og/eller inneholder 
andre konseptuelle svakheter. 

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
Dette er en utlysning som i stor grad er inspirert av 
EU sine MSCA Individual Fellowships. Den retter seg 
med andre ord mot forskere på postdoktornivå som 
kan få støtte til å tilbringe to år ved en utenlandsk 
forskningsorganisasjon, etterfulgt av et tredje år ved en 
norsk forskningsorganisasjon. I likhet med MSCA-IF er 
prosjektene er «bottom-up», skal fremme mobilitet og 
fokuserer på karriereutvikling og kunnskapsoverføring. 
Ordningen er lite kjent ved UiA og det er kun blitt 
sendt én søknad i perioden. Søknaden ble vurdert til å 
være mindre god. Prosjektleder og det internasjonale 
nettverket ble vurdert til å ha høyt potensiale, men selve 
forskningsprosjektet ble vurdert som svakt og uklart, med 
uklare virkninger og effekter. Totalt sett virker det derfor 
som om søknaden har truffet noe dårlig på formålet med 
utlysningsformen.

6.1.2 Kompetanse- og  
samarbeidsprosjekt (KSP)
Dette er en søknadstype som benyttes på tvers av flere 
utlysningsprogrammer slik som Samarbeidsprosjekt 
for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og 
Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet. 
Formålet med samarbeidsprosjektene er å utvikle 
ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som 
samfunnet eller næringslivet trenger for å møte 
viktige samfunnsutfordringer. UiA har i periodene 
sendt inn 13 søknader av denne typen, hvorav tre ble 
innvilget. Karakterene strekker seg fra mindre godt 
til svært godt (median = 5/7, variasjonsbredde = 
3-6/7). For underkriteriene ser vi i liket med mange 
andre programmer at vi scorer bedre på Impact og 
Implementation, enn det vi gjør på Excellence (Fig. X). 
De skriftlige tilbakemeldingene peker på at de fleste 
prosjektene er nyskapende og ambisiøse, at de adresserer 
FNs bærekraftsmål og at prosjektleder innehar nødvendig 
erfaring og kompetanse. Av svakheter nevnes det i 
nesten samtlige tilbakemeldinger at metodedelen er 
mangelfull og/eller uklar. De andre svakhetene er i stor 
grad søknadsspesifikke, men det pekes blant annet på 
mangelfulle planer for kommunikasjon, disseminasjon 
og utnyttelse i flere søknader. Mindre vanlige svakheter 
inkluderer manglende evne til å demonstrere at prosjektet 
vil flytte forskningsfronten, og at prosjektstyring ikke er 
godt nok beskrevet. Totalt sett er de fleste styrkene og 
svakhetene ikke særlig knyttet til denne søknadstypen, 
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men dreier seg om mer generelle aspekter ved søknader 
om ekstern finansiering.

6.1.3 Senter for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI)
Sammen med sentre for fremragende forskning (SFF), 
sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) dette den 
mest omfattende tildelingen som Forskningsrådet 
utlyser, som regel kun hvert 4-5 år. I 2019 sendte 
UiA inn to søknader til denne ordningen hvor vi var 
prosjektleder. Begge søknadene ble avslått, med middels 
til gode karakterer og tilbakemeldinger fra de eksterne 
evaluatorene og Forskningsrådets eget panel med 
hovedkarakter på 4 og 5. For de tre vurderingskriteriene 
Excellence, Impact og Implementation fikk de to 
søknadene henholdsvis 4,5,4 og 5,6,5. 

I den første søknaden påpekes det at forskningsagendaen 
er ambisiøs og har høyt og/eller fremragende 
innovasjonspotensiale. Videre vises det til at 
sammensetningen av eksterne samarbeidspartnere er 
variert og retter seg mot en rekke forskjellige industrier. 
Kompetansen og erfaringen blant prosjektdeltakere 
er vurdert til å være høy, selv om det er noe uenighet 
om dette blant evaluatorene. Utstrakt internasjonalt 
samarbeid løftes også frem som positivt, selv om det her 
også fremheves noen forbehold i forhold til organisering. 
Det pekes derimot også på en rekke betydelige svakheter 
i denne søknaden og det fremstår som at stor enighet 
blant evaluatorene om disse. De viktigste svakhetene 
er i) mangel på fremragende forskning og utydelighet 
i forhold til hvordan senteret vil bidra til å fremme 
forskningsfronten, ii) tvil i forhold til hvordan senteret 
skal kunne tiltrekke seg fremragende internasjonale 
forskere, iii) uklar sammenheng mellom arbeidspakker, iv) 
manglende erfaring og kompetanse blant nøkkelpersonell, 
v) et stort og uoversiktlig nettverk av partnere, og vi) svak 
kjønnsbalanse. Forskningsrådets panel kommenterer 
at senteret svarer meget godt på utlysningens formål 
og føringer, men at den også har en del vesentlige 
mangler og svakheter, noe som totalt sett trekker ned 
relevanskarakteren.

I den andre søknaden løftes det frem at 
forskningsområdet er fremragende. Det pekes blant annet 
på at ønsket om å oppskalere er ambisiøst, nyskapende 
og unikt. Videre løftes det frem at den foreslåtte metodiske 
fremgangsmåten er fremragende og at mulighetene 
for å tiltrekke seg internasjonale forskningstalenter er 
høye. Videre vises det til at kompetansen og erfaringen 
til prosjektdeltakerne er høy og at de derfor har gode 
forutsetninger for å drive et senter av en slik størrelse. 
En viktig svakhet som påpekes av flere evaluatorer er 
derimot at beskrivelse av senterets organisering og 

ledelse er mangelfull. Den generelle tilbakemeldingen 
fra evaluatorene og Forskningsrådets panel er derfor 
at fagområdet er høyst relevant og treffer formålet med 
utlysningen svært godt.

6.1.4 Forskningsrådet – Oppsummering
Gjennomgangen av søknadsevalueringer fra 
Forskningsrådet viser at vi presterer nokså likt på tvers 
av de forskjellige underprogrammene. Allikevel ser 
vi at vi gjør det bra på enkelte søknadstyper slik som 
IKTPLUSS, hvor vi har fått innvilget flere prosjekter. 
Evalueringsbrevene fra Forskningsrådet bærer dessverre 
preg av å være lite konsistente i forhold til hvordan 
tilbakemeldingene er formulert og omfanget av dem. 
Allikevel er det mulig å trekke noen generelle slutninger 
om de søknadene vi sender inn her.

 • Vi gjør det dårlig på Excellence – ikke bare er det 
dette vurderingskriteriet vi scorer dårligst på, men 
vi sliter også med å få gjennomslag på søknader 
av typen banebrytende forskning. Dette antyder at 
forskningskvaliteten i seg selv er for lav og/eller at vi 
sliter med hvordan vi formidler denne. 

 • Beskrivelse av metode og fremgangsmåte blir 
kritisert i svært mange søknader. Dette gjelder 
både det teoretiske rammeverket som ligger til 
grunn for prosjektet, men også valg av metode. 
Tilbakemeldingene tyder på at evaluatorene gjerne 
er uenige i valg av metode, finner det utfordrende å 
forstå og evaluere hvordan forskningsaktiviteter skal 
gjennomføres fordi metodebeskrivelsen er mangelfull. 
Svakhetene i forhold til metode og fremgangsmåte 
skyldes således både valg av metode, men også 
hvordan den formidles og beskrives i søknadene. 

 • Beskrivelse av den nåværende forskningsfronten og/
eller hvordan prosjektet skal flytte forskningsfronten er 
uklar, mangelfull eller mangler kredibilitet. Dette kan for 
eksempel skyldes at prosjektet ikke er nyskapende og 
ambisiøst nok, eller at det rett og slett ikke blir formidlet 
godt nok.

 • Vi gjør det meget godt innenfor IKTPLUSS. Dette er 
en utlysningsvariant vi åpenbart forstår oss godt på 
og flere søknader blir vurdert til å være svært gode til 
fremragende. 

 • For Impact ser vi at potensiale for akademiske effekter 
og virkninger ikke er høye nok, er mangelfulle og/
eller mangler kredibilitet. Særlig for det tematiske 
søknadene ser vi at beskrivelsen av akademiske 
effekter og virkninger blir kritisert.

 • Vi sender relativt få søknader til som retter seg mot 
de yngre forskerne slik som forskerprosjekt for 
unge talenter og treårige forskerprosjekt med 
internasjonal mobilitet – og vi får heller ikke tilslag 
her.
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6.2 EU
UiA har høye ambisjoner om økt deltakelse i EUs 
rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 
Europa. Disse ambisjonene og målsetningene er videre 
forankret og konkretisert i de vedtatte fakultetsvise 
EU-handlingsplanene, som igjen bygger opp om den 
institusjonelle EU-handlingsplanen som er under arbeid. 
Dessverre har UiA sine resultater i det nylig avsluttede 
rammeprogrammet – Horisont 2020 – vært skuffende 
de siste årene, med deltakelse i kun ett innvilget 
prosjekt i perioden 2019-2020. Deltakelse i innvilgede 
prosjekter og inntekter har vært nedadgående gjennom 
dette rammeprogrammet på tross av en jevn økning i 
antallet innsendte søknader. I denne gjennomgangen 
har vi foretatt en kvantitativ og kvalitativ analyse av 
de tilbakemeldingene som er gitt i evalueringsbrev 
(Evaluation Summary Report) for 50 søknader innsendt 
til Horisont 2020 (H2020) i perioden 2019-2020 (Figur 6.4). 
Seks søknader er ikke inkludert her, da vi ikke har fått 
tilgang til evalueringsbrev. De søknadene som er evaluert 
strekker seg over en rekke av underprogrammene i 
H2020 og inkludere anerkjente programmer slik som 
ERC, MSCA og Societal Challenges. I tillegg til kvantitative 
og grafiske fremstillinger av karakterer på tvers av 
underprogrammer og vurderingskriterier, presenteres det 
også kvalitative oppsummeringer og gjennomganger av 
de muntlige tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene på 
EU-søknader er vanligvis mye grundigere og konsistente 
enn dem man får fra Forskningsrådet, noe som gjerne 
det gjør det mye enklere å analysere disse og trekke 
slutninger på tvers av evalueringsbrev. Av denne 
grunn gjør det at vi for EUs søknader også har valgt å 
trekke frem vanlige og mindre vanlige svakheter ved 

søknader innsendt til forskjellige underprogrammer, og vi 
presenterer disse i tabellform. 
 
Forhåpentligvis vil denne gjennomgangen bidra til å 
kunne gi bedre kunnskap om hvorfor vi sliter med å få 
gjennomslag i EUs rammeprogrammer og dermed også 
legge til rette for en mer informert og kunnskapsbasert 
tilnærming til hvordan vi bedre skal lykkes i det 
kommende rammeprogrammet – Horisont Europa.

0 The proposal fails to address the 
criterion or cannot be assessed due to 
missing or incomplete information.
1 Poor. The criterion is inadequately 
addressed, or there are serious inherent 
weaknesses.
2 Fair. The proposal broadly addresses 
the criterion, but there are significant 
weaknesses.
3 Good. The proposal addresses the 
criterion well, but a number of shortcomings 
are present.
4 Very good. The proposal addresses the 
criterion very well, but a small number of 
shortcomings are present.
5 Excellent. The proposal successfully 
addresses all relevant aspects of the 
criterion. Any shortcomings are minor.

Boks 6.2. Karakterskala som benyttes til vurdering av H2020 
søknader (med unntak av ERC – se egen boks. 

Figur 6.4. Fordeling av karakterer for søknader (n = 47) sendt fra UiA til en 
rekke underprogrammer innenfor Horisont 2020 i perioden 2019-2020. 
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62.1  Pilar 1 – Excellent Science
European Research Council (ERC)
ERC finansierer fremragende, grensesprengende, 
«high-risk, high gain» prosjekter innenfor alle 
forskningsdisipliner. Prosjektene er «bottom-up» uten 
forhåndsdefinerte føringer. De er svært anerkjente, og det 
er tøff konkurranse om disse midlene (UiA har aldri fått 
tilslag). I motsetning til de fleste andre prosjekttyper er 
det kun Excellence av prosjektideen og prosjektleder som 
vurderes. 

A. is of sufficient quality to pass to step 2 of 
the evaluation;
B. is of high quality but not sufficient to pass 
to step 2 of the evaluation;
C. is not of sufficient quality to pass to step 2 
of the evaluation.

Boks 6.3. Karakterskala som benyttes ved ERC-søknader

Forskere ved UiA har i perioden 2019-20 sendt inn tre 
ERC søknader, hvorav to ERC Consolidator Grant og ett 
ERC Synergy Grant. Førstnevnte retter seg mot forskere 
som kan konsolidere sin forskningskarriere og -gruppe og 
som har fullført sin Ph.d. innen de siste 7-12 år. Sistnevnte 
har ingen restriksjoner knyttet til karrierestadium og 
retter seg mot små grupper på 2-4 forskere som går 
sammen om en felles søknad. Alle de tre søknadene ble 
avslått i den første av to evalueringsrunder og alle fikk 
karakteren B – noe som understreker at de er av høy 
kvalitet. En karakter B i første evalueringsrunde innebærer 
en karanteneperiode der man må stå over påfølgende 
års søknadsfrist. De skriftlige tilbakemeldingene peker 
på en rekke positive aspekter ved alle tre søknadene, 
slik som at prosjektideene er av høy kvalitet med 
potensiale for å være grensesprengende. Vurderingene 
av prosjektlederne er også gjennomgående gode og de 
fleste panelmedlemmene karakteriserer prosjektlederne 
som svært gode, at de har demonstrert evnen til å 
gjennomføre banebrytende forskning og er kvalifiserte til 
å gjennomføre prosjektene. 

Det fremheves derimot også en del svakheter i søknadene 
rettet mot prosjektet og prosjektleder. Disse svakhetene 
går mest på manglende detaljnivå i metodebeskrivelse, 
uklar sammenheng mellom arbeidspakker, og uklar 

håndtering og anerkjennelse av gjennomføringspotensiale 
(risks/feasibility). Vurderingene av prosjektlederne peker 
på enkelte mangler i forhold til nødvendig ekspertise, 
manglende uavhengighet fra tidligere veileder og noe 
tynn publikasjonsliste. Totalt sett, anser vi vurderingene 
for å være positive og lovende med tanke på fremtidige 
muligheter for at de involverte prosjektlederne skal kunne 
sikre seg ERC midler.

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
Formålet med MSCA er å legge til rette for at forskere 
i alle karrierestadier skal kunne videreutvikle egen 
kompetanse og karrieremuligheter. Programmet har høyt 
fokus på mobilitet på tvers av landegrenser, sektorer og 
disipliner og mobilitet er derfor gjerne et krav i MSCA 
underprogrammene. I likhet med ERC er også MSCA 
«bottom-up» og er et meget populært program å søke 
på – også blant UiAs forskere. Det har i perioden 2019-20 
blitt sendt inn 18 søknader til denne ordningen, hvorav 11 
til MSCA Innovative Training Networks (ITN), 4 til MSCA 
Individual Fellowships (IF), og 3 til MSCA Research 
and Inovation Staff Exchanges (RISE). MSCA søknader 
vurderes ut ifra kriteriene Excellence, Impact, og Quality 
and Efficiency of the Implementation, med en vekting på 
henholdsvis 50, 30 og 20%. Overordnet vurderes derfor 
søknadene på en skala fra 0-100. Alle våre søknader 
fikk avslag og hovedkarakterene og tilbakemeldingene 
varierer mye på tvers av underprogrammene (median = 
83/100, variasjonsbredde = 33,6-95/100). Vurderingene 
av enkeltkriteriene er stort sett meget gode (very good), 
men varierer også mye, fra svakt (poor) til svært godt 
(excellent). 

For MSCA-ITN, som finansierer doktorgradsnettverk (ESR), 
er det generelt veldig mange gode tilbakemeldinger 
og høye hovedkarakterer (n = 8, median = 88,1/100, 
variasjonsbredde = 75,2-95/100). Dette programmet har 
derimot vært plaget med en lav suksessrate, grunnet 
store antall søknader – noe som nok også har slått ut 
uheldig for oss. Tilbakemeldingene viser at søknadene vi 
deltar i er av høy kvalitet og at de treffer på formålet med 
utlysningene – svakhetene som påpekes er derfor ofte av 
en bagatellmessig art og/eller svært prosjektspesifikke, 
noe som gjør det vanskelig å peke generelle aspekter som 
kan forbedres. 



Utdannings- og forskningsmelding 202068

MSCA Innovative 
Training 
Networks 

Styrker Svakheter

Vanlige EXCELLENCE
• Målsetninger og aktiviteter er godt formulert og tydelige
• Tverrfaglig
• Treningsprogrammet er detaljert og relevant
• Deltakelse fra ikke-akademiske partnere er tilstrekkelig og 

godt beskrevet
• Veiledernes kvalifikasjoner og erfaring er god
• Interaksjon mellom deltakerorganisasjonene er godt 

organisert

IMPACT
• Prosjektet vil i stor grad fremme karriereutsiktene til 

ESR’ene
• Involvering av ikke-akademisk sektor i treninger er høy
• Prosjektet vil styrke europeisk innovasjonskapasitet
• Plan for kommunikasjon og disseminering er god
• Exploitation er godt beskrevet

IMPLEMENTATION
• Arbeidsplanen er fornuftig med god fordeling av oppgaver 

og ressurser
• Arbeidspakkestrukturen er god
• De individuelle ESR-prosjektene er godt beskrevet
• Prosjektstyringen er godt beskrevet
• Risikoer og beredskapsplaner er godt beskrevet
• Tilstrekkelig og passende infrastruktur og utstyr er 

tilgjengelig
• Høy grad av komplementaritet mellom partnerne
• Høy grad av forpliktelse fra partnerne

EXCELLENCE
• Metode/fremgangsmåte ikke godt nok 

beskrevet
• Innovative aspekter ved prosjektet, sett 

i forhold til forskningsfronten, er ikke 
godt nok beskrevet

IMPACT
• Disseminering rettet mot 

beslutningstakere er ikke godt nok 
beskrevet

IMPLEMENTATION
• Deliverables og milepæler er ikke godt 

nok beskrevet
• Vitenskapelige risikofaktorer og 

beredskapsplaner er ikke godt nok 
beskrevet

Mindre vanlige EXCELLENCE
• Tidsriktig og godt motivert prosjekt
• Metode og fremgangsmåte er passende
• Originalt og innovativt
• Kjønnsaspekter er godt beskrevet

IMPACT
• Partnernes bidrag til kompetanseutvikling er godt 

beskrevet
• 

IMPLEMENTATION
• Rollene og involvering fra rådgivende styrer er god
• God dekning av spørsmål og utfordringer knyttet til IPR og 

kjønn

EXCELLENCE
• Overførbare ferdigheter er ikke godt 

nok beskrevet
• Veiledning fra ikke-akademiske 

mentorer er ikke godt nok beskrevet
IMPACT

• Bidrag til strukturering av PhD-utvikling 
på europeisk nivå er ikke godt nok 
beskrevet

• Kommunikasjon er ikke godt nok 
dekket/beskrevet

• Resultatutnyttelse er ikke godt nok 
dekket/beskrevet

• 

IMPLEMENTATION
• Beskrivelse av oppgaver er begrenset

Videre har UiA sendt inn fire søknader til MSCA-IF, hvorav 
alle var i 2020, og alle fikk avslag. Hovedkarakterene og 
tilbakemeldingene her var vesentlig dårligere (n = 4, 
median = 66,9/100, variasjonsbredde = 33,6-80,4/100) 
enn for foregående program, noe som nok også 
gjenspeiler vår manglende prioritering og kompetanse på 
denne søknads- og prosjektformen. Tilbakemeldingene 
antyder derfor at vi nok ikke treffer helt på formålet med 

denne utlysningsformen, som har mye fokus på å flytte 
forskningsfronten, utviklingen av karrieremuligheter i 
både akademisk og ikke-akademisk sektor, samt to-
veis utveksling av kunnskap mellom postdoktor og 
vertsinstitusjon. Vi scorer lavt på Excellence her (median 
= 3,05/5, variasjonsbredde = 1,9-4,1/5), et kriterium som 
vektes tungt (60%).
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MSCA Individual 
Fellowships 

Styrker Svakheter

Vanlige EXCELLENCE
• Tverrfaglig
• Treningsaktiviteter er godt beskrevet
• Veileder har utstrakt erfaring innenfor relevante fagfelt
• Postdoktor-kandidaten har nødvendig erfaring og 

ekspertise

IMPACT
• Søknaden beskriver godt hvordan prosjektet vil bidra til å 

fremme kandidatens karrieremuligheter
• Dissemineringsaktiviteter er ambisiøse og godt beskrevet

IMPLEMENTATION
• Arbeidsplanen er fornuftig med god fordeling av oppgaver 

og ressurser
• Prosjektstyringen er godt beskrevet
• Tilstrekkelig og passende infrastruktur og utstyr er 

tilgjengelig

EXCELLENCE
• Metode/fremgangsmåte ikke godt nok 

beskrevet

IMPACT
• Strategier og planer for kommunikasjon 

er mangelfulle og/eller ufullstendig 
beskrevet

IMPLEMENTATION
• Vitenskapelige risikofaktorer og 

beredskapsplaner er ikke godt nok 
beskrevet

• Tidsplan er ikke godt nok beskrevet

Mindre vanlige EXCELLENCE
• God oversikt over forskningsfronten, prosjektkonseptet og 

målsetningene
• To-veis utveksling av kunnskap er lovende
• Planer for integrering av postdoktor i vertsmiljø er godt 

beskrevet

IMPACT
• Tverrfaglig trening tilfører merverd

IMPLEMENTATION
• Beskrivelse og fordeling av milepæler, deliverables, og 

datainnsamling er god og velbalansert

EXCELLENCE
• Prosjektet flytter ikke forskningsfronten 

i tilstrekkelig grad og er ikke innovativt 
nok

• To-veis utveksling av kunnskap er ikke 
godt nok beskrevet

• Tilegnelse av overførbare ferdigheter er 
ikke godt nok beskrevet

• Vertsorganiseringen er ikke godt nok 
beskrevet

• 

IMPACT
• Fremtidige karrieremuligheter er ikke 

beskrevet
• Resultatutnyttelse er ikke godt nok 

dekket/beskreve 
• 

IMPLEMENTATION
• Tidslinje, arbeidsfordeling, og 

prosjektstyring er ikke godt nok 
beskrevet

• Fremgangsevaluering er ikke beskrevet

For MSCA-RISE har UiA sendt inn tre søknader i perioden. 
Denne ordningen finansierer ikke forskningsprosjekter per 
se, men utveksling av vitenskapelige og administrative 
ansatte, som gjerne er knyttet til allerede pågående 
forskningsaktiviteter og -samarbeid. Vi gjør det bedre 
på denne søknadsformen, noe som nok gjenspeiler at 
vi har lengre erfaring og tradisjon for å søke her, samt 

at vi har fått tilslag på en rekke søknader her tidligere. 
Tilbakemeldingene og hovedkarakterene er derfor i stor 
grad positive (n = 3, median = 83/100, variasjonsbredde = 
70,4-83,2/100). Søknadene ser i stor grad ut til å treffe på 
formålet med ordningen og de svakhetene som bli påpekt 
burde i stor grad kunne håndteres.  
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MSCA Research 
and Innovation 
Staff Exchange 

Styrker Svakheter

Vanlige EXCELLENCE
• Prosjekter er relevant og nyskapende, med høyt 

potensiale for innovasjon
• Kjønnsaspekter er i ivaretatt i høy grad

IMPACT
• Meget lovende muligheter for karriereutvikling 

for de involverte
• Prosjektet legger til rette for langvarig samarbeid 

mellom de involverte
• Disseminering av prosjektresultater er god
• Godt forberedte og detaljerte planer for 

kommunikasjon

IMPLEMENTATION
• Arbeidsplanen er fornuftig med god fordeling av 

oppgaver og ressurser
• Prosjektstyringen er godt beskrevet
• Beskrivelse og fordeling av milepæler, 

deliverables, og datainnsamling er god og 
velbalansert

EXCELLENCE
• Objektiver er ikke godt nok beskrevet

IMPACT
• IPR er ikke godt nok beskrevet/ivaretatt
• Vurdering av fremgang og måloppnåelse av 

forventet impact er ikke beskrevet/ivaretatt

IMPLEMENTATION
• Vitenskapelige risikofaktorer og 

beredskapsplaner er ikke godt nok beskrevet

Mindre vanlige EXCELLENCE
• Det internasjonale nettverket er godt integrert

IMPACT
• Prosjektet er godt rustet til å adressere globale 

utfordringer

IMPLEMENTATION
• Vertsorganisering er ivaretatt og er godt 

beskrevet

EXCELLENCE
• Forskningsfronten er ikke godt nok beskrevet
• Metode/fremgangsmåte ikke godt nok beskrevet
• Tverrfaglighet ikke godt nok ivaretatt
• Utveksling av kunnskap mellom deltakere 

som skal sikre måloppnåelse, er ikke godt nok 
beskrevet

IMPACT
• Utvekslingsoppholdene er ikke godt nok 

beskrevet 
• Tilegnelse av nye ferdigheter er ikke godt nok 

beskrevet
• Disseminering av resultater til fagfeller er ikke 

godt nok beskreve
• 

IMPLEMENTATION
• Arbeidspakkebeskrivelsene er mangelfulle
• Prosjektstyring er mangelfull og/eller ikke godt 

nok beskrevet
• Infrastruktur er ikke godt nok beskrevet

Future and Emerging Technologies (FET)
FET (p.t. EIC Pathfinder) er et program som finansierer 
forskning som skal utvikle det vitenskapelige grunnlag 
som skal understøtte gjennombruddsteknologier. 
Prosjektene forutsetter at man har med minimum tre 
partnere fra tre medlemsland eller assosierte land. 
UiAs forskere har i 2019-2020 sendt inn tre søknader til 
ordningen (som partner), hvorav alle prosjektlederne 
har tilknytning til Fakultet for teknologi og realfag, noe 
som ikke er uventet da dette programmet stor grad 
retter seg mot teknologi-disipliner. Alle tre søknadene 
var til FET Open og alle tre ble avslått, med middels-
gode til gode karakterer og tilbakemeldinger. Samtlige 

søknader var under terskelverdiene for ett eller flere 
av vurderingskriteriene. To av søknadene ble vurdert 
til å være gode (good), men ikke treffende nok for 
formålet med programmet, og vurderingene peker på 
en utilstrekkelig visjon for forskningsdrevet teknologi 
og mangelfull nyskapings- og risiko-elementer, som 
årsaker til at søknadene ble avslått. Den tredje og siste 
søknaden later til å treffe bedre med sitt prosjektforslag 
med en meget god (very good) og radikal visjon for 
forskningsdrevet teknologi, ambisjon og høy grad 
av tverrfaglighet. Den får derimot trekk på grunn av 
manglende nyskapning, manglende kvantifisering av 
objektiver og mangelfull beskrivelse av fremgangsmåte og 
metode.  
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6.2.2 Pilar 2 - Societal Challenges og 
Science for Society
Finansieringsmulighetene i denne pilaren består av 
såkalt ‘top-down’-utlysninger som skal adressere 
forhåndsdefinerte samfunnsutfordringer. Det er derfor opp 
til søker å formulere en prosjektbeskrivelse som i størst 
mulig grad vil være med å bidra til de ønskede effektene. 
Selv om det også her er rom for grunnforskning, er det 
sammenlignet med pilar 1 et vesentlig større innslag 
av anvendt forskning og innovasjon (m.a.o. høyere 
Technology Readiness Level (TRL). Videre er det et krav 
i disse søknadene at man har med minst tre partnere 
fra tre eller flere EU medlems- eller assosierte stater. Det 
er også vanlig å ha med partnere fra ikke-akademisk 
sektor i disse søknadene, og det gjelder særlig søknader 
og prosjekter som plasseres seg høyt på TRL-skalaen, 
slik som Innovation Actions (IA), hvor det ofte er en 
næringslivspartner som koordinerer søknad og prosjekt. 
Det er i denne pilaren UiA har hatt størst aktivitet de 
siste årene – særlig gjelder dette såkalte Research and 
Innovation Actions (RIA). 

Research and Innovation Actions (RIA)
Research and Innovation Actions (RIA) er absolutt den 
mest populære EU-søknadstypen blant UiAs forskere, 
med hele 24 innsendte søknader i perioden 2019-2020. 
Av disse koordinerte vi seks søknader. Det er også her vi 
finner vårt eneste innvilgete prosjekt i perioden. RIA-
søknader vurderes ut ifra kriteriene Excellence, Impact, 
og Quality and Efficiency of the Implementation, med lik 
vekting slik at overordnet karakter blir gitt på en skala fra 
0-15. For to-trinns søknader blir Implementation imidlertid 
ikke vurdert i første runde. Selv om vi sender inn mye 
søknader her, sliter vi stadig med å oppnå gode resultater. 
Det er få søknader som får veldig gode tilbakemeldinger 
og de aller fleste ligger i området rundt terskelverdien for 
støtte på 10/15 (n = 22, median = 11/15, variasjonsbredde 
= 7-13,5/15). Det later ikke til å være store forskjeller i 
karakterer på de søknadene hvor vi kun har vært med 
som partner (n = 16, median = 11, variasjonsbredde = 
7-12,5/15), og de som vi har koordinert (n = 6, median = 
10,25, variasjonsbredde = 8,5-13,5/15), men det er verdt 
å merke at tre av de søknadene vi koordinerte fikk gode 
tilbakemeldinger med overordnet karakterer mellom 12,5-
13,5/15. 

I evalueringsbrevene fremheves det allikevel flere 
gjengående styrker i de skriftlige tilbakemeldingene. 

Under Excellence påpekes det at de fleste søknadene 
treffer på føringene i utlysningen, at målsetninger er 
tydelige og godt beskrevet, at innovasjonspotensiale 
er høyt, at prosjektene fremviser en høy grad av 
tverrfaglighet, at interessenter og brukergrupper 
er involvert og ivaretatt, og at kjønnsaspekter er 
tilfredsstillende dekket. Selv om evne og potensiale til 
å flytte forskningsfronten og beskrivelse av metode og 
fremgangsmåte som regel får gode tilbakemeldinger 
er det også her at de fleste svakhetene finnes. Det blir 
ofte fremhevet at enkelte aspekter ved beskrivelse av 
metode eller forskningsfront er utydelig eller ikke godt nok 
beskrevet, eller at den foreslåtte metoden og potensialet 
for å flytte forskningsfronten mangler kredibilitet – noe 
som igjen kan skyldes mangelfull beskrivelse av disse 
aspektene. 

Under Impact fremheves det i de fleste 
evalueringsbrevene at søknadene treffer godt på de 
forventede virkningene, at beskrivelse og fremgangsmåter 
for kommunikasjon, disseminasjon og utnyttelse er 
gode, og at IPR og datahåndtering er godt beskrevet 
og ivaretatt. Av svakheter nevnes det allikevel ofte at 
prosjektet ikke svarer tilfredsstillende nok på en eller flere 
av de forventede virkningene, at prosjektet ikke vil ha 
noen betydelige virkninger utover de som er forventet 
og beskrevet i arbeidsprogrammet, og at planer for 
disseminasjon og utnyttelse er mangelfulle og/eller ikke 
godt nok beskrevet. 

Under Implementation fremheves det som styrker at de 
fleste søknadene har en god beskrivelse av arbeidsplan, 
med en fornuftig og tydelig plan for måloppnåelse og 
fordeling av oppgaver og ressurser, at organisering og 
prosjektstyring er god, at konsortiet er velbalansert og 
komplementært og at partnernes rollefordeling er fornuftig 
og reflekterer deres individuelle spisskompetanser. 
Av svakheter påpekes det allikevel at beskrivelsen 
av arbeidsplan og arbeidspakker er mangelfull og/
eller mangler kredibilitet, at konsortiet er ubalansert, 
og at bekrivelse av potensielle risikoer og planer for 
skadebegrensning er mangelfull. Særlig det siste, som 
vedrører risikoer som kan sette gjennomføringsevnen 
på spill, er noe som fremheves som en svakhet i nesten 
samtlige søknader. I tillegg til de gjengående styrkene 
og svakhetene, er det også ganske mange styrker og 
svakheter som i høy grad er prosjektspesifikke.
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Research and 
Innovation Actions 

Styrker Svakheter

Vanlige EXCELLENCE
• Målsetninger og aktiviteter er godt formulert og tydelige
• Konseptet er av høy kvalitet og er godt beskrevet
• Forskningsfronten og hvordan man skal flytte denne, er 

godt beskrevet 
• Høy grad av tverrfaglighet med god beskrivelse av hele 

verdikjeden. 
• Ivaretagelse og involvering av interessenter god

IMPACT
• Prosjektet treffer godt på de forventete virkningene og 

beskrivelsen av hvordan dette vil gjennomføres er god
• Gode planer, fremgangsmåter og beskrivelse av 

kommunikasjon, dissemineringer og utnyttelse
• IPR og datahåndtering er godt ivaretatt og beskrevet

IMPLEMENTATION
• Arbeidsplanen er fornuftig med god fordeling av oppgaver 

og ressurser
• Prosjektstyring og organisering er godt beskrevet
• Konsortiet er velbalansert, komplementært og bringer 

sammen partnere og interessenter med nødvendig 
ekspertise

• Hver partner har en nødvendig rolle som reflekterer deres 
individuelle ekspertise

EXCELLENCE
• Metodebeskrivelse er mangelfull, ikke 

godt nok beskrevet, eller mangler 
kredibilitet

• Hvordan prosjektet skal flytte 
forskningsfronten er mangelfullt 
beskrevet eller mangler kredibilitet

IMPACT
• Uklart og/eller mangelfullt beskrevet 

hvordan en eller flere av de forventet 
virkningene vil oppnås

• Prosjektet nevner ingen virkninger 
utover det som er nevnt i 
arbeidsprogrammet

• Planer for disseminering og utnyttelse 
er generisk og/eller mangelfull

IMPLEMENTATION
• Kvalitet og effektivitet av arbeidsplanen 

er utydelig/mangelfull
• Arbeidspakker og sammenheng 

mellom disse er mangelfullt beskrevet
• Måling av progresjon og måloppnåelse 

er ikke godt nok beskrevet
• Risikoer og skadebegrensning er ikke 

godt nok beskrevet/ivaretatt

Mindre vanlige EXCELLENCE
• Prosjektet har høyt innovasjonspotensiale
• Kjønnsaspekter er i ivaretatt i høy grad

IMPLEMENTATION
• Innovasjonsstyring er god
• Beskrivelse av tidsplan og milepæler er god 

EXCELLENCE
• Kjønnsaspekter er ikke godt nok 

ivaretatt eller beskrevet

IMPLEMENTATION
• Innovasjonsstyring er ikke godt nok 

beskrevet
• Flere partnere har en uklar rolle, og 

enkelte partneres er over/under-
representert med en ubalansert 
fordeling av roller og ansvar

Innovation Actions (IA)
UiA har i perioden 2019-2020 deltatt i seks Innovation 
Actions (IA) søknader, hvorav alle fikk avslag. Av disse 
var vi partner i fem søknader, og koordinator i én.  I likhet 
med RIA-søknader, vurderes disse søknadene ut ifra 
kriteriene Excellence, Impact, og Quality and Efficiency 
of the Implementation, med lik vekting slik at overordnet 
karakter blir gitt på en skala fra 0-15. En av de seks 
søknadene våre var derimot en to-trinns søknad, hvor 
Implementation ikke ble vurdert i første runde. For de 
resterende søknadene som ble fullstendig vurdert og som 
det foreligger evalueringsbrev for, er det en viss variasjon 
i de kvalitative og kvantitative tilbakemeldingene, og to 

av søknadene hadde hovedkarakter under terskelverdi 
(n = 4, median = 10,25/15, variasjonsbredde = 8,5-
13/15). Det er også verdt å legge merke til at vi fikk 
gode tilbakemeldinger på den søknaden hvor UiA var 
koordinator (hovedkarakter = 13/15). I evalueringsbrevene 
fremheves det en rekke styrker som går igjen, slik 
som god og overbevisende beskrivelse av mål, 
prosjektkonsepter av høy kvalitet, og at forskningsfronten 
og hvordan man skal flytte denne er godt og 
overbevisende beskrevet. Svakhetene som påpekes 
er i stor grad søknadsspesifikke, men det pekes i flere 
søknader på at vurdering av progresjon og måloppnåelse 
er mangelfullt beskrevet, både for Excellence og Impact. 
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Innovation Actions Styrker Svakheter
Vanlige EXCELLENCE

• Målsetninger og aktiviteter er godt formulert og tydelige
• Konseptet er av høy kvalitet og er godt beskrevet
• Forskningsfronten og hvordan man skal flytte denne, er 

godt beskrevet 
• Høy grad av tverrfaglighet med god beskrivelse av hele 

verdikjeden. 
• 

IMPACT
• Gode planer og fremgangsmåter for dissemineringer 

beskrevet

IMPLEMENTATION
• Arbeidsplanen er fornuftig med god fordeling av oppgaver 

og ressurser
• Prosjektstyringen er godt beskrevet

EXCELLENCE
• Metoder for å måle fremgang og 

måloppnåelse er mangelfulle eller ikke 
godt nok beskrevet

IMPACT
• Vurdering av fremgang og 

måloppnåelse av forventet impact er 
ikke beskrevet/ivaretatt

IMPLEMENTATION
• Arbeidspakker og sammenheng 

mellom disse er mangelfullt beskrevet
• Måling av progresjon og måloppnåelse 

er ikke godt nok beskrevet
• Risikoer og skadebegrensning er ikke 

godt nok beskrevet/ivaretatt

Mindre vanlige EXCELLENCE
• Prosjektet har høyt innovasjonspotensiale

IMPACT
• Gode planer og fremgangsmåter for kommunikasjon er 

beskrevet
• Effekter er godt dekket, forklart og realistiske
• IPR og datahåndtering er godt ivaretatt og beskrevet

IMPLEMENTATION
• Søknaden har tydelig identifisert risikoer knyttet til 

gjennomføring
• Konsortiet bringer sammen nødvendig ekspertise 

og komplementaritet mellom deltakerne er tydelig 
demonstrert

• Alle deltakere har en tydelig og nødvendig rolle, med god 
ansvarfordeling og ressurstilgang 

EXCELLENCE
• Tekniske detaljer er ikke godt nok 

beskrevet
• Søknadene undervurderer eller 

beskriver ikke godt nok utfordringene 
med stor-skala pilotgjennomføring 

• 
IMPACT

• Utnyttelse og IPR er ikke godt nok 
dekket og/eller beskrevet

• Økonomisk levedyktighet og 
markedsopptak er ikke godt nok 
ivaretat

IMPLEMENTATION
• Innovasjonsstyring er ikke godt nok 

beskrevet
• Mangel på partnere med nødvending 

ekspertise
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Coordination and Support Actions (CSA)
Dette er en søknadstype som ikke støtter og finansierer 
forskningsaktiviteter direkte, men som kan brukes 
til å koordinere og støtte opp om allerede pågående 
forskningsprosjekter og -samarbeid. UiA har i perioden 
sendt inn 1 søknad av denne typen, hvor vi var med 
som partner. Søknaden ble avslått og fikk ganske 
dårlige tilbakemeldinger (overordnet karakter = 
7,2/15). Evalueringsbrevet påpeker blant annet at 
søknaden mangler konkrete målsetninger, metode og 
fremgangsmåte er mangelfull, kjønnsaspekter er ikke 
ivaretatt, er veldig «Norges-fokusert», mangler involvering 
av SMBer, har uklar mangelfull beskrivelse av virkninger 
og hvordan disse skal oppnås, svak beskrivelse av 
gjennomføring med et ubalansert konsortium, et utydelig 
budsjett, utydelig rolle- og ansvarsfordeling, og en 
mangelfull beskrivelse av risikoer og skadebegrensning.  

6.2.3 Horisont 2020 – Oppsummering
Denne gjennomgangen kan forhåpentligvis bidra til 
å gi et tydeligere bilde av hvilke tilbakemeldinger vi 
får på søknader innsendt til EUs rammeprogrammer 
for forskning og innovasjon, og ikke minst hvorfor 
vi sliter med å få tilslag. Gjennomgangen viser at vi 
presterer ganske forskjellig på tvers av de forskjellige 
underprogrammene. For eksempel ser vi at MSCA 
Innovative Training Networks er et program hvor 
vi får gjennomgående gode karakterer og positive 
tilbakemeldinger, selv om dette dessverre ikke har 
resultert i noen innvilgete prosjekter i perioden. Andre 
programmer, slik som MSCA Individual Fellowships og 
FET Open hvor vi har mindre erfaring, bærer tydeligere 
preg av dette i form av lavere karakterer og svakere 
tilbakemeldinger. Det er utfordrende å oppsummere noen 
generelle og gjennomgående svakheter og styrker i våre 
søknader, men det kan allikevel forsøkes å peke ut noen 
nøkkelaspekter:

 • Vi gjør det dårlig på Excellence – ikke bare er det 
dette vurderingskriteriet vi scorer dårligst på, men 
vi sliter også med å få gjennomslag på de viktige 
programmene i Excellence-pilaren. Dette er i kontrast 
til de fleste andre universitetene i Norge som har mye 
fokus på denne pilaren og henter mesteparten av 
sine inntekter herifra. Vi scorer uansett også dårlig på 
Excellence i de tematiske utlysningene. 

 • Beskrivelse av metode og fremgangsmåte blir 
ofte kritisert. Ofte får metodedelen som helhet gode 
tilbakemeldinger, men det er vanlig at utvalgte aspekter 
og deler av denne inneholder svakheter eller mangler. 
Dette kan vitne om at metoden i seg selv er dårlig eller 
mangler kredibilitet, eller så kan det skyldes dårlig evne 
til å formidle og forklare hvordan prosjektet skal utføres. 
Dersom panelet og ekspertene som skal vurdere 
søknadene sliter med å forstå metodebeskrivelsene vil 
dette fort føre til karaktertrekk.

 • Beskrivelse av den nåværende forskningsfronten og/
eller hvordan prosjektet skal flytte forskningsfronten er 
uklar, mangelfull eller mangler kredibilitet. Dette kan for 
eksempel skyldes at prosjektet ikke er nyskapende og 
ambisiøst nok, eller at det rett og slett ikke blir formidlet 
godt nok.

 • Vi treffer i stor grad godt på tema og forventede 
virkninger i utlysningene og arbeidsprogrammene. 
Særlig gjelder dette underprogrammer hvor vi har god 
erfaring, slik som MSCA-ITN og RIA søknader innenfor 
Societal Challenges.

 • Planer for, og beskrivelse av aktiviteter knyttet til 
kommunikasjon, disseminasjon og utnyttelse 
er mangelfulle og/eller ikke ivaretatt. Dette er 
nok aspekter ved søknader hvis viktighet ofte blir 
undervurdert. Særlig ser man at planer for og 
beskrivelse utnyttelse av ikke-akademisk sektor blir 
kritisert.

 • Planer for, og beskrivelse av IPR og datahåndtering 
blir ofte vurdert til å være godt beskrevet.

 • Vi adresserer ikke virkninger utover de som er 
nevnt og forventet ut ifra arbeidsprogrammet og 
utlysningen.

 • Risikoer og skadebegrensning blir kritisert for 
å være mangelfull/ikke ivaretatt i nesten samtlige 
søknader.

 •  Vi får ofte gode karakterer og tilbakemeldinger på 
søknader hvor UiA er koordinator (RIA/IA). 
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