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1/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Arkivsak-dok. 15/00122-2 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Wenche Flaten 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 1/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

 

 

 

 

 

Ingen vedlegg 
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2/15 Protokoll fra møtet 11. desember 2014 
Arkivsak-dok. 15/00122-3 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Wenche Flaten 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 2/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll SFU 11 desember 2014.pdf 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



  
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Det sentrale forskningsutvalget 
 
Dato: 11.12.2014 kl. 12:30-15:00 
Sted: A7 001, Campus Kristiansand 
Arkivsak: 14/03102 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Helje K. Sødal (for Ernst Håkon Jahr), Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 
Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Forfall:  Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Elisabeth Holen Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Øyvind Nystøl, Forskningssekretariatet 
Hilde Inntjore, Forskningssekretariatet 
Kari Nordstoga Hanssen, Forskningssekretariatet 

  
Protokollfører: Wenche Flaten, Forskningssekretariatet 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

48/14 14/03279-11 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 2 

49/14 14/03279-12 Protokoll fra møtet 13. november 2014 3 

50/14 14/03279-10 Referatsaker og orienteringer 4 

51/14 14/03995-6 
Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for 
avlagte doktorgrader ved UiA – gjennomgang før 
budsjettbehandling 2016 

5 

52/14 14/03995-7 
Resultatuttelling for formidlingspoeng - gjennomgang før 
budsjettbehandling 2016 

6 

53/14 14/04112-1 Økt deltakelse i NFR-programkomiteer/styrer 7 

54/14 14/04118-1 
Kvalitetsutvikling og - sikring av søknader for ekstern 
finansiering 

8 

55/14 14/04122-1 Drøftingssak: Innstegsstillinger 9 

56/14 14/03279-5 Møtedatoer våren 2015 10 

57/14 14/03279-13 Informasjonsutveksling 11 

 
 
48/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 48/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/14 Protokoll fra møtet 13. november 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 49/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 13. november 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 13. november 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/14 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 50/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Grunnleggende forskning. Forskningsrådets policy 2015-2020 
2. Orientering om prosjektutviklingsstøtte (PUS) 
 
Utvalget hadde ingen kommentarer til sakene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 5  

51/14 Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte 
doktorgrader ved UiA – gjennomgang før budsjettbehandling 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 51/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte innspill fra fakultetene. Forskningsdirektøren tar 
momenter fra diskusjonen med i videre arbeid med en eventuell omlegging av 
budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning og avlagte doktorgrader. Saken vil bli lagt 
fram for SFU våren 2015. 
 
 
Møtebehandling 
Momenter fra diskusjonen: 
‐ Det ville bety mye for Fakultet for kunstfag om det fantes en tilsvarende ordning for 

prosjekter innen Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som det er for prosjekter innen 
NFR. Dette ville i så fall måtte bli en intern ordning for UiA fordi det ikke gir noen 
uttelling fra KD. 

‐ Det ble nevnt at det sentrale i denne diskusjonen er totaliteten i budsjettmodellen. Det er 
vanskelig å endre noe når man ikke ser hele bildet og forskjellen mellom utdanning og 
forskning er vesentlig i denne sammenhengen. Det er derfor vanskelig å se 
forskningsuttelling isolert. 

‐ En individuell belønning til kandidater for fullføring for doktorgrad kan virke positivt, 
men dette kan bli vanskelig i forhold til tilsettingsreglementet.  

‐ En disputasstøtte på KFU-konto til hovedveileder (ev. delt mellom veiledere) ble nevnt 
som et aktuelt virkemiddel. Det var imidlertid uenighet i utvalget om dette vil endre 
veileders innsats, som antakelig gjør sitt beste uansett.  

‐ Det å ha gjennomført på nesten normert tid bør vurderes. En fornuftig tredeling kunne 
være: Fullført, fullført på normert tid og fullført på nesten normert f.eks. 4,5 år. 

‐ Bør lang gjennomstrømningstid gi tap for fakultetene? Dette kan eventuelt diskuteres når 
nye stipendiatstillinger skal fordeles. 

‐ Fakultetene står fritt til å lage egne insentiver ut fra sitt budsjett uavhengig av det om 
ligger i UiAs budsjettmodell. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte innspill fra fakultetene. Forskningsdirektøren tar 
momenter fra diskusjonen med i videre arbeid med en eventuell omlegging av 
budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning og avlagte doktorgrader. Saken vil bli lagt 
fram for SFU våren 2015. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/14 Resultatuttelling for formidlingspoeng - gjennomgang før 
budsjettbehandling 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 52/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Dagens resultatuttelling for formidlingspoeng videreføres.  
Utviklingen knyttet til det digitale samfunn, samt opprettelsen av forskningsgrupper ved UiA, 
gjør imidlertid at kriteriene i modellen bør gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt 
utvalg av resultatkriterier. 
 
 
Møtebehandling 
Momenter fra diskusjonen: 
‐ Utvalget er enige om at ordningen er positiv og at den bør videreføres. 
‐ Kriteriene bør imidlertid tydeliggjøres. Noen fører opp mange, små ting og det er behov 

for å presisere hva kategoriene innebærer. F.eks hva et intervju er og hvor mange ganger 
man kan registrere samme foredrag.  

‐ Utvalget advarte mot å innføre forskningsgrupper som egne budsjettenheter. UiA må ikke 
gå forbi fakultetsnivået i tildelinger. Styringsnivået må være fakultetet. 

‐ Cristin-administrasjonen sentralt jobber med koblingen mellom Cristin-registrering og 
profilsiden slik at det kan bli en mulighet for å styre hva som blir mest synlig. Slik det er 
nå kan småting få for dominerende plass. 

‐ Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med forskningssekretariatet/ 
universitetsbiblioteket forbereder en sak om kategorier til våren. Fagmiljøer må 
representeres i et slikt arbeid/arbeidsgruppe.   

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Dagens resultatuttelling for formidlingspoeng videreføres.  
Utvalget ser behov for at ordningen gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg 
av resultatkriterier og ber om å få en sak til neste møte om organisering av arbeidet videre. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/14 Økt deltakelse i NFR-programkomiteer/styrer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 53/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 
 
 
Møtebehandling 
Det skal være dialogmøte mellom UiA og NFR 12. desember. 
 
Kommentarer i møtet: 
‐ For EU-prosjekter kan man melde seg selv som evaluator. Vil det være en idé for NFR å 

gå inn for samme ordning? 
‐ UiA kan sende inn forslag på personer uavhengig om NFR spesielt spør om det. 
‐ Det er en sak for universitetsledelsen å ta opp med NFR hvilke kriterier de bruker. 
‐ Det går an å samarbeide med UiS og UiN om å foreslå personer. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/14 Kvalitetsutvikling og - sikring av søknader for ekstern finansiering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 54/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til rutiner for kvalitetsutvikling og -sikring med de 
endringer som framkom i møtet. Utvalget ber forskningsdirektøren om å innlede videre 
implementering i dialog med fakultetene. 
 
 
Møtebehandling 
Kommentarer i møtet: 
‐ Det er sent med 6 uker før frist fordi vi vet når de store programmene kommer. Det går an 

å ha årshjul for når utlysinger kommer.  
‐ Det beste ville være å ha et stort register av prosjekter liggende som kan settes ut i livet 

når utlysingene kommer.  
‐ Å innføre slike rutiner vil gi en profesjonalisering av søknadsstøtten. 
‐ SSHF innførte en slik modell og det førte til en merkbar økning i gjennomslag for 

søknader. 
‐ Er det mulig å knytte insentiver til å levere søknader gjennom denne anbefalte prosessen? 

Det går eventuelt an å lage interne stimuleringsmidler innad i fakultetet. 
‐ Det vil komme en sak senere med forslag om å koble PUS-midlene 

(prosjektutviklingsstøtte) til kvalitetssikringsrutinene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til rutiner for kvalitetsutvikling og -sikring med de 
endringer som framkom i møtet. Utvalget ber forskningsdirektøren om å innlede videre 
implementering i dialog med fakultetene. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/14 Drøftingssak: Innstegsstillinger 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 55/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget ber administrasjonen å ta innspill og kommentarer fra 
utvalget med i det videre arbeidet. 
 
 
Møtebehandling 
Personal- og organisasjonsavdelingen jobber med innspill til høringen. 
 
Kommentarer i møtet: 
‐ Dette er en positiv ordning i utgangspunktet.  
‐ Det går an å velge mellom to typer stillinger: Ansatt i post.doc. på åremål eller ansatt som 

førsteamanuensis på åremål med tanke på professoropprykk 
‐ Det må være en klar og tydelig avskjedsmekanisme dersom mål/resultater ikke oppnås. 

Norge har et sterkt stillingsvern. Dette må være en åremålsstilling der den ansatte ikke har 
noen rettigheter utover åremålet. Fireårsregelen gjelder ikke her, men avtalen som inngås i 
hvert enkelt tilfelle blir veldig viktig og må være veldig konkret. Det må også stå noe om 
klagerett. 

‐ Det kan bli problematisk å vite om man kan finansiere en slik stilling i 6-7 år. 
‐ Det går an å få med næringslivet på finansiering. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget ber administrasjonen å ta innspill og kommentarer fra 
utvalget med i det videre arbeidet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/14 Møtedatoer våren 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 56/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vårsemesteret 2015: 

onsdag 4. februar 
torsdag 12. mars 
torsdag 7. mai 
torsdag 11. juni (heldagsseminar) 

 
Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 
 
 
Møtebehandling 
6.-7. mai er avsatt til ledersamling. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vårsemesteret 2015: 

onsdag 4. februar 
torsdag 12. mars 
tirsdag 5. mai 
torsdag 11. juni (heldagsseminar) 

 
Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/14Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 57/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
 
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 
Per Kvist har sittet i nominasjonskomite for programstyre for Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Ingen styremedlemmer eller varaer kom med i styret fra UiA. UiA bør 
spørre departementet hvorfor de velger vekk UiA og Per lager forslag til et brev. 
 
Nytt SFI 
Det er svært positivt for UiA å ha fått SFI Offshore Mechatronics. Det sentrale 
forskningsutvalget gratulerer! 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/15 Referatsaker og orienteringer 
Arkivsak-dok. 15/00122-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Wenche Flaten 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 3/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

 

 

1. Sensitive data 

2. Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 2015-

2019 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Sensitive data notat UF 04022015.docx 

Orienteringssak_divisjonsstyrer.docx 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
  



 
 
 

 

 Fra:  
Ellen Frivold 
Forskningssekretariatet 
 
Til:   Universitetets forskningsutvalg 
 
Kopi til:    

 

Dato: 04.02.2015 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Sensitive data 
Handlingsplan for Charter and Code implementeringen ved UiA har et punkt som sier « Vi 
mangler kunnskap om hvordan forskere på alle nivåer på UiA håndterer sensitive data». Som 
tiltak for å øke kunnskapen er det utviklet et spørreskjema om bruken av sensitive data. 
Skjemaet er utviklet i samarbeid med vitenskapelig ansatte, hovedtillitsvalgt og 
forskningssekretariatet. Undersøkelsen er sendt til alle vitenskapelige ansatte. Det er laget en 
egen undersøkelse for stipendiater. Begge undersøkelsene foreligger både på engelsk og norsk. 
Målet er å øke kompetansen og bevisstheten om hva det innebærer å benytte seg av sensitive 
data i forskningssammenhenger.  
 
Det vil i etterkant av undersøkelsen være viktig å følge opp funnene i undersøkelsen. Vi ser at 
enkelte ansatte ikke har kunnskap om hvordan og når prosjekter skal meldes/registreres. Dette 
blir forsterket dersom studentene både på Bachelor og Master nivå skal delta aktivt i 
forskningen. Det stiller store krav til veilederne både innledningsvis og ved avslutningen av 
prosjektet. 
 
Vi har spesielt store utfordringer knyttet til helsefaglig prosjekter ettersom regelverket knyttet 
til gjennomføring av slike prosjekter er mest omfattende. 
 
Også prosjekter i samarbeid med næringslivet kan være krevende å navigere riktig i. 
 
Det er viktig at diskusjonen om forskningsetiske retningslinjer og hvordan man kan håndtere 
veiledningsbehovet hos studenter som vil gjøre bruk av sensitive data (personopplysninger) 
allerede på Bachelornivå, tas på alle fakultet. 
 
Forskningsutvalget vil bli orientert om konklusjonen av funnene. 
 
 



 
 
 

 

 Fra: Forskningssekretariatet  
[Legg inn fakultet/enhet] 
 
Til:    
 
Kopi til:    

 

Dato:  
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Orienteringssak:  
 
Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 
2015-2019 
 
Fakultetene og Avdeling for Lærerutdanning har fått frist til 13. februar med å komme med 
innspill til aktuelle kandidater til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 2015-2019. 
Frist for tilbakemelding til Forskningsrådet er 20. februar.  
 
I høst var det en drøftingssak i SFU som omhandlet økt deltakelse i Forskningsrådets 
programstyrer (53/14). Det ble der poengtert at UiA bør ha som mål å få flere av våre forskere 
inn i disse programkomiteene/ styrene da en mer synlig tilstedeværelse i de fora der 
beslutningene taes, gir oss en økt innvirkning og innflytelse på utforming av 
programutlysningsteksten. En plass i ett, eller flere, av divisjonsstyrene  vil gi UiA muligheten 
til å være med på utformingen av Forskningsrådets strategier.  
 
Rektor Torunn Lauvdal satt i forrige periode i divisjonsstyret for samfunn og helse.  
 
Oversikt over dagens styremedlemmer finner dere her:  
 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nye_divisjonsstyrer_i_Forskningsradet/125396610
9856?WT.ac=forside_nyhet 
 
Kvalifikasjonskrav for aktuelle kandidater er spesifisert i brevet som er sendt ut. Til tross for 
at vi er inne i en periode med utskiftninger på ledernivå håper vi dere klarer å finne gode 
kandidater innen fristen!  
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4/15 Drøftingssak: Hvilke områder vil Universitetets forskningsutvalg 

fokusere på i 2015? 
Arkivsak-dok. 15/00415-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Simone Katharina Heinz 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 4/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Viserektor for forskning, nyskaping og formidling og forskningsdirektør noterer seg momenter 

fra diskusjonen og tar disse med i planlegging av årets møter i Universitetets forskningsutvalg. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

Universitets forskningsutvalg (UF) inviteres til å diskutere hvilke områder utvalget vil fokusere 

på i 2015. Dette gjelder spesielt mulige temaer på heldagsseminar i juni. 
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Saksunderlag 

Oversikt over vedtaks- og drøftingssaker som utvalget diskuterte i 2014 finnes vedlagt. Sakene 

omfattet bl.a. gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen ved UiA, evaluering av 

toppsatsingsområdene ved UiA, organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019, 

utvikling av framtidig satsingsområder, økt deltakelse i NFR-programkomiteer/styrer, 

kvalitetsutvikling og -sikring av søknader for ekstern finansiering og resultatmodulens 

forskningskomponent inkl. formidling. 

 

Styret vedtok i novembermøtet 2014 følgende hovedsaker for 2015 i Plan 2015 (innledningen 

med beskrivelser av hovedsaker vedlagt): 

 

- Øke forskningsaktiviteten og -kvaliteten gjennom ekstern finansiering 

a) Deltakelse i Horisont 2020 

b) NFR, RFF og andre forskningsfinansieringskilder 

- Øke gjennomstrømmingen i studiene 

- Kvalitetsutvikling og -sikring ved Universitetet i Agder 

a) Kvalitet gjennom samspill mellom forskning og utdanning. 

b) Systematisk arbeid med utvikling av kvalitet i studier og forskerutdanning 

- Lederrekruttering og lederutvikling, herunder utdannings- og forskningsledelse 

- UiA som regional utviklingsaktør 

- Profesjonsutdanning og -forskning 

- Videre arbeid med studieporteføljegjennomgang – herunder hvordan og på hvilken måte en 

kan samarbeide med andre aktører i sektoren, kvalitet og effektivisering 

- Nasjonalt ledende miljøer 

a) lærerutdanningene 

b) Andre satsinger, herunder MatRIC, SFI-søknadene, Sørlandslab, Norcowe 

- Det digitale universitet 

 

Hvordan skal UiA jobbe videre med oppbygging av gode forskningsmiljøer, også på tvers av 

fakultetene, og hvordan kan UF bidra? Hvordan vil UF bidra til å nå de målene som UiA har satt 

seg i strategien for å bygge videre på anerkjente forsknings- og forskerutdanningsmiljøer? 

Universitetets forskningsutvalg bes å diskutere hvilke saker og temaer utvalget ønsker å 

fokusere på i 2015. 

 

 

Vedlegg:  

Oversikt SFU-saker 2014.docx 

Til styret_Plan 15 - innledende punkter_vedleggUF.docx 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
  



Oversikt over vedtaks og drøftingssaker i Det sentrale Forskningsutvalg 2014  
(unntatt Godkjenning av møteinnkallelse og Protokoll) 

Februar 
 SFU 4/14 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet  
 SFU 5/14 Gjennomgang av kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA  
 SFU 6/14 Evaluering av den norske publiseringsindikatoren  
 SFU 7/14 Drøftingssak: Strategisk ramme til fakultetene med mål om å øke ekstern 

finansiering  
 SFU 8/14 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU fokusere på i 2014?  

 
Mai 

 SFU 13/14 Utdannings- og forskningsmelding 2013  
 SFU 14/14 Drøftingssak: Forskningsgrupper versus sentra  
 SFU 15/14 Drøftingssak: Sluttrapporten Fellesprosjekt HiT/UiA  

 
Juni 

 SFU 20/14 Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget  
 SFU 21/14 Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den fakultetsvise organiseringen av 

doktorgradene  
 SFU 22/14 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - andre tildeling 2014  
 SFU 23/14 Utvidet prosjektutviklingsstøtte  
 SFU 25/14 Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte oppbygning av 

forskningsaktiviteten ved UiA og hvordan kan vi bruke dem på best mulig måte? 
 
September 

 SFU 29/14 Hvordan kan vi legge til rette for tverrfaglige initiativer og miljøer som kan løfte 
seg i Horisont 2020? Presentasjon av tverrfaglig initiativ CIEM og diskusjon  

 SFU 30/14 Høring: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen  
 
Oktober 

 SFU 35/14 Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen ved UiA - Drøftingssak  
 SFU 36/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar energi og Multimodalitet 

og kulturell endring 
 SFU 37/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 - høring  

 
November 

 42/14 Gjennomstrømming i forskerutdanningen ved UiA  
 43/14 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA  
 44/14 Utvikling av framtidig satsingsområder  
 45/14 Elektronisk verktøy for å avdekke tekstsammenfall og plagiering 
 46/14 Tildeling av støtte til konferanser og seminarer – første tildeling 2015 

 
Desember 

 51/14 Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte doktorgrader ved UiA – 
gjennomgang før budsjettbehandling 2016 

 52/14 Resultatuttelling for formidlingspoeng - gjennomgang før budsjettbehandling 2016 
 53/14 Økt deltakelse i NFR-programkomiteer/styrer 
 54/14 Kvalitetsutvikling og - sikring av søknader for ekstern finansiering  
 55/14 14/04122-1 Drøftingssak: Innstegsstillinger 
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Innledning Plan 2015 
 

Universitetets plandokument består av en innledning med presentasjon av de viktigste utfordringene og 
satsingsområdene for 2015, en risikovurdering og en konkret tiltaksliste knyttet til universitetets strategi. De viktigste 
utfordringene vil styret arbeide særskilt med, og i denne innledningen er disse  strukturert etter ny målstruktur for 
sektoren presentert i» Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler».  
 

Øke forskningsaktiviteten og – kvaliteten gjennom ekstern finansiering (sektormål 1) 

a) Deltakelse i Horisont 2020 

Deltakelse i Horisont 2020 vil fremme bygging og utvidelse av internasjonale forskernettverk, økt samarbeid med 

industrien, større muligheter for rekruttering internasjonalt, internasjonalt samarbeid om doktorgradsutdanning, 

flere publikasjoner sammen med internasjonale samarbeidspartnere, og dermed bidra til vitenskapelig kvalitet ved 

UiA. Det er nødvendig at UiAs ledelse på alle nivåer bidrar til å motivere og legge til rette til at fagmiljøene deltar i 

Horisont 2020. Mens fokuset ved UiA i FP7 var å mobilisere de miljøer som var mest klar for å delta (willing, able and 

ready), satser UiA på en bredere tilnærming i Horisont 2020, med forventning om at alle institutter bidrar.  Alle 

fakultetene skal identifisere forskningsmiljøene som har potensiale for å nå opp i Horisont 2020 og skal legge til rette 

for at disse lykkes. Ut fra fakultetenes identifisering, skal det konkretiseres mål på institusjonsnivå. 

Følgende tiltak er et ledd i UiAs interne mobiliseringsstrategi: Deltakelse i Horisont 2020 tas opp i ledermøtene på 

alle nivå, i universitetets og fakultetenes forskningsutvalg, og i Universitetsstyret. I 2015 skal det diskuteres og vedtas 

flere insentivordninger i forhold til Horisont 2020, bl.a. endringer i budsjettmodellenes resultatbaserte forskningsdel. 

I forhold til den administrative organiseringen, har UiA i 2014 introdusert en modell med fakultetskontakter som skal 

gjøre det lettere for den enkelte forskeren å komme i kontakt med støtteapparatet og føre til tettere samarbeid 

mellom støtte på fakultetsnivå og fellesadministrasjonen.  I 2015 skal det interne støtteapparatet på UiA sentralt og i 

samarbeid med fakultetene videreutvikles. Et fokus vil være tettere samarbeid mellom forskningsadministrasjon og 

økomoniadministrasjonen. For å øke UiAs deltakelse i Horisont 2020 er det nødvendig at flere forskningsmiljøene blir 

klare for å være partnere i EU‐konsortia, utvikle sinde intrenasjonale nettverk og utvikle større prosjekter. To tiltak er 

spesielt viktig i denne sammenhengen: Organisering i forskningsgrupper, som ble gjennomført på institusjonsnivå i 

2013‐2014, og som vil bidra til mer samarbeid internt. I det videre arbeidet vil det være fokus på at de – per i dag 66 

‐ forskningsgruppene videreutvikles og bygges opp, og at gruppene legger en langsiktig plan for deltakelse i store 

eksterne prosjekter. Det andre er økt fokus på å rekruttere vitenskapelige ansatte med erfaring fra eller potensiale til 

å utvikle større prosjekter.   

UiA jobber også med mobilisering i samarbeid med regionale aktører. I 2014 ble det opprettet en ny stilling i 

samarbeid med Sørlandets Sykehus HF og forskningsinstituttene Agderforskning og Teknova. I 2015 vil fokus være på 

å implementere samarbeidet og utvikle prosjektene der aktørene i felleskapet kan delta i Horisont 2020. UiA er også 

i tett dialog med Sørlandets Europakontor, som er et bindeledd mellom de akademiske miljøene på Sørlandet og 

bedriftene. Forskningsrådet (både regionalt kontaktperson og NCPere), Regional Forskningsfond og Innovasjon 

Norge er også viktige samarbeidspartnere for å mobilisere UiA‐forskere internt og øke deltakelse i samarbeid med 

arbeid‐ og næringslivet.  

 

b) NFR, RFF og andre forskningsfinansieringskilder  
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Gode forskningsmiljøer trenger tid og ressurser for å utvikle seg. Eksterne finansieringskilder – Horisont 2020, 

Forskningsrådet, regionale midler og midler fra industrien ‐ er nødvendig for å øke forskningsaktiviteten, spesielt 

gjennom stipendiat og postdocstillinger, og stimulerer samtidig til samarbeid, nettverksbygging og kvalitetsutvikling. 

UiA ligger langt under gjennomsnitt av de norske universiteter når det gjelder å innhente eksternt finansiert 

forskningsprosjekter. Det arbeides systematisk med å utvikle søkerkompetanse og gode prosjektforslag som kan nå 

opp i nasjonal og internasjonal konkurranse. 

I tillegg til de tiltak som retter seg mot Horisont 2020, kan følgende tiltak nevnes: Videreføring av den strategiske 

tildeling til fakultetene slik at vitenskapelig bemanning kan styrkes for å gi rom for søknader og arbeid med eksternt 

finansiert virksomhet. I 2015 skal det diskuteres på institusjons‐ og fakultetsnivå  hvordan søknadsaktiviteten kan 

telle i regnskapet for forskningsproduksjon som grunnlag for beregning av forskningstid. Videreføring av 

prosjektutviklingsstøtte, som skal gi forskningsgrupper rom for å utvikle prosjekter. Den enkelte vitenskapelige 

ansatte må bli bevist sitt ansvar til å hente inn eksterne midler. 

Øke gjennomstrømmingen i studiene 

a)  Bachelor‐ og masternivå 

Studiepoengproduksjonen pr. heltidsekvivalent har gått noe ned siden 2009. Dette ble også påpekt i siste 

etatstyringsmøte. Gjennomstrømming på normert tid ligger på under 50% for både bachelorprogram, 

masterprogram og 4‐årig lærerutdanning. Kunnskapsministeren har lagt stor vekt på at institusjonene må arbeide 

med å øke gjennomstrømmingen. 

UiA har de siste årene arrangert ny og utsatt eksamen i forbindelse med ordinær eksamensperiode i påfølgende 

semester. Analyser indikerer at dette er en av årsakene til nedgangen i studiepoengproduksjonen siden 2009. Fra og 

med studieåret 2014‐2015 går UiA tilbake til den tidligere ordningen med ny/utsatt eksamen innen midten av 

påfølgende semester. Det gjenstår å se hvilken innvirkning endringen har på studiepoengproduksjonen. 

b)  Ph.d.‐nivå  

Siden UiA har blitt universitet, har UiA kontinuerlig utviklet sine doktorgradsprogrammer, og har per i dag fem 

programmer med fjorten spesialiseringer. I 2014 blir det avlagt xx (først klart i januar) ph.d.‐grader ved UiA. 

Tilsvarende tall for 2013 var 18. Det strategiske målet er 30 kandidater i 2015.  

Selv om UiA har jobbet målrettet for å bygge opp kvaliteten i forskerutdanningen, har UiA utfordringer i forhold til 

gjennomstrømning. Utfordringer er i stor grad knyttet til doktorander som begynte i oppstarten av UiAs ph.d.‐

programmer, der forskerutdanningen ikke var like systematisk som i dag. Det er iverksatt tiltak for at nye 

doktorander og doktorander på de nye programmene får en god start fra begynnelsen og et godt doktorgradsforløp 

som legger til rette for gjennomføring på normert tid. Tiltak som er i gang satt: UiS, UiN og UiA har i samarbeid 

utviklet et program for veilederopplæring, som ble gjennomført to ganger i 2014. Programmet er kontinuerlig under 

utvikling og vil bli gjennomført en gang i 2015. UiA har også satt større fokus på å sikre inntakskvaliteten på 

stipendiater og at ph.d.‐kandidatene blir tett integrert i forskningsgruppene fra starten. Dette innebærer både en 

nær fysisk lokalisering til forskningsgruppen, og en sterkere vekt på felles faglige aktiviteter. På flere fakulteter ble 

det innført 90 % ‐ seminar, og fakultetene vurdere flere milepæler underveis. I de fakultære ph.d.‐utvalgene på UiA 

er det satt fokus på gjennomstrømningsproblematikken i forskerutdanningen og det er vedtatt å legge insentiver i 

budsjettmodellen for bedre gjennomstrømning fra 2016. Det vil likevel ta tid for de tiltakene vil vise seg i 

statistikken, siden de doktorander som tas opp nå, forventes å disputere om tre år, og de doktorander som har 

begynt for flere år siden og ikke er uteksaminert enda, vil merkes i statistikken når disse disputerer.  

Ved forrige reakkreditering av kvalitetssikringssystemet pekte den sakkyndige komiteen på at 

kvalitetssikringsrutinene for ph.d.‐studiene er mindre detaljerte enn på bachelor‐ og masternivå. UiA bør bl.a. 

utarbeide bedre rutiner for å følge opp progresjonen i ph.d.‐kandidatenes arbeid.  
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Kvalitetsutvikling og ‐sikring ved Universitetet i Agder (sektormål 1) 

Kvalitetsutvikling og ‐sikring ved Universitetet i Agder 

a) Kvalitet gjennom samspill mellom forskning og utdanning.   
Sammenhengen mellom forskning og utdanning bør synliggjøres på flere nivåer: 

 på institusjonsnivå, eksempelvis ved at toppsatsingsområdene også knyttes til studier, blant annet 

signatur‐ og bærebjelkestudiene  

 på fakultets‐ og instuttnivå, eksempelvis ved at studieprogrammenes profil i noen grad reflekteres i 

forskningsgruppenes arbeid 

 på studieprogramnivå, eksempelvis ved å relatere bachelor‐ og masteroppgaver til forskningsprosjekter  

 på emnenivå, eksempelvis ved at undervisning og pensum gjenspeiler både internasjonal, nasjonal og 

lokal forskning og ved bruk av undervisningsmetoder som gjennom forskning har vist seg å gi godt 

læringsutbytte (f.eks. enquiry i jus) 

Hvis UiA lykkes med bevisstgjøring og synliggjøring av sammenhengen mellom forskning og utdanning på alle nivåer, 

vil dette kunne bidra til at undervisning og forskning fremstår som likeverdige og integrerte oppgaver. For UiA, som 

et ungt universitet med stort fokus på profesjonsforskning og anvendt forskning, bør en slik kobling/synliggjøring 

kanskje være enklere å få til enn ved andre institusjoner med store grunnforskningsmiljøer.  

Styret har i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen bedt om at sammenhengen mellom forskning og 

utdanning kartlegges. Dette arbeidet er påbegynt i 2014 og skal sluttføres i 2015. Flere tiltak er påbegynt og må 

videreutvikles for en tettere kobling: Obligatorisk bacheloroppgave, å bruke masterstudenter som assistenter i 

forskningsprosjekter og i undervisningen, å integrere masterstudenter og PhD‐kandidater i forskningsgruppene. 

 

b)  Systematisk arbeid med utvikling av kvalitet i studier og forskerutdanning 

UiAs kvalitetssikringssystem skal reakkrediteres, sannsynligvis i 2016. Det forventes at NOKUTs kriterier for 

evaluering av kvalitetssikringssystemene vil være endret til da, og at evalueringen vil ha tydelig fokus på 

programkvalitet. I forberedelsene til reakkrediteringen må det blant annet arbeides med å tydeliggjøre rollen som 

studieprogramleder. 

UiA vurderer løpende, blant annet med utgangspunkt i NOKUTS målsettinger, tiltak for å øke kvaliteten i 

utdanningene og forskerutdanningen. tiltak for å øke studentenes egeninnsats vil være sentrale.  

Handelshøyskolen arbeider med internasjonal akkreditering. Kvalitetssikringsrutiner er en sentral del av dette 

arbeidet. Erfaringer fra arbeidet med internasjonal akkreditering vil være viktig i det videre arbeidet med å utvikle 

UiAs kvalitetsikringssystem. 

 

Lederrekruttering og lederutvikling, herunder utdannings‐ og forskningsledelse (sektormål 1) 

UiA har gjennomført et program for forskningsledelse, og er i ferd med å utvikle et program i utdanningsledelse. Det 

skal gjennomføres et pilotprosjekt i programledelse i 2015 for signatur‐ og bærebjelkestudiene.  

Utdannings‐ og forskningsledelse, og sammenhengen mellom disse, vil være er sentralt i opplæringen for nye faglige 

ledere.  
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Instituttlederne er sentrale i arbeidet med utdannings‐ og forskningsledelse. For at instituttlederne skal kunne 

ivareta disse oppgavene, må administrative oppgaver i størst mulig grad utføres av institutt‐ eller 

fakultetsadministrasjonen.  

Det vil bli satt i gang et lederopplæringsprogram for alle nye instituttledere og dekaner høsten 2015. 

 

UiA som regional utviklingsaktør  (sektormål 2) 

UiA har i dag et utbredt samarbeid med nærings‐, arbeids‐ og samfunnsliv. Det har vært et systematisk arbeid 

gjennom flere år for å være et relevant universitet for regionen, for å kunne ta noen relevante ledende nasjonale 

posisjoner og for å kunne bidra og bistå i internasjonalt samarbeid. UiA deltar i de aller fleste regionale 

utviklingsprosesser, blant annet fylkeskommunale FoU‐strategier, innovasjonsplaner, kommunale næringsplaner og 

byutviklingsstrategier, bilaterale bedriftsprosjekter, klyngesamarbeid m.m. Når det gjelder det siste er UiA aktiv i 

regionens nettverk, ARENA‐prosjekter og GCE‐prosjekt. Både ved å delta i styrer og strategisk arbeid, men også på 

faglig side ved aktivt FoU‐samarbeid i konkrete prosjekter. 

Det er stor bredde i UiAs deltagelse på den regionale arena, både faglige og i mer administrative 

samarbeidsprosjekter.  

UiA deltar aktivt i VRI (Virkemidler for regional utvikling, forsking og innovasjon), og har også en prosjektledelse 

innenfor energi og teknologi. VRI har som hovedmål å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter/bedriftsnettverk og 

akademia, og har vært en katalysator i å utvikle relasjoner mellom næringsliv og UiA.  

UiA har vært og er veileder for flere Nærings‐phder i forskjellige fagfelt, som  organisasjonsteori, prosessinnovasjon, 

materialteknologi og offshore teknologi. 

UiA har i 2014 fått to stipendiater innen programmet Offentlig sektor PhD. 

Universitetet har et bredt og betydelig samarbeid om utdanningstilbud rettet særskilt mot offentlig sektor og har 

formelle samarbeidsorganer med utdanningssektoren (Faggruppe for utdanning), helsesektoren (Overordnet 
samarbeidsorgan OSO mellom UiA, SSHF og kommunene ) , velferdssektoren (Praxis‐sør) og NAV. I disse organene 
er det stort fokus på å kartlegge og drøfte tiltak for å møte offentlig sektors behov for utdanning, forskning, 

utviklingsarbeid og etter‐ og videreutdanning.  Gjennom Kompetansetorget er det lagt til rette for at arbeids‐ og 

næringslivet kan etablere samarbeid med studenter om prosjekter knyttet til bachelor ‐ eller masteroppgaver.  

 

Profesjonsutdanning og –forskning (sektormål 2) 

Profesjonsfagene er sentrale i UiAs profil. Sammen med Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Nordland 

(UiN) satser UiA på å ta en nasjonal posisjon ift velferdsprofesjoner. Universitetsnettverket med de tre 

universitetene etablerte i september 2014 en egen forskerskole innenfor Professions‐Oriented and Practice‐Relevant 

Research in the fields of Health, Welfare and Education. I 2015 vil det jobbes med å gi de første stipendiatene på 

programmet et godt første år i forskerskolen. 

Universitetsstyret har satset på profesjonsforskning med å bruke flere stipendiatstillinger på det, i tillegg til de som 

var øremerket. UiA har også etablert en intern møteplass innen profesjonsforskning, Nettverk for profesjonsrettet 

forskning (Pronett). Her er også forskere fra Sørlandet Sykehus HF, Sørlandets kompetansesenter (Statped) og 

kommunene invitert. Målet er å utvikle et sterkt forskningsmiljø på tvers av profesjonsutdanningene. Nettverket skal 

stimulere til forskning av god kvalitet, internasjonalt samarbeid og økt publisering 
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Det er startet et arbeid for økt samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene ved UiA. Det foreligger en 

skisse til et treåring prosjekt (Profund) organisert på tilsvarende måte som Pronett. Et av målene er å se fag og 

profesjonsfag i sammenheng og utnytte synergieffekter. 

For GLU og BLU er det organisert en systematisk nasjonal følgeforskning for å bidra til systematisk arbeid med 

implementering av de nye rammeplanene  med tanke på høyest mulig kvalitet i utdanningene. 

 

Videre arbeid med studieporteføljegjennomgang – herunder hvordan og på hvilken måte 

en kan samarbeide med andre aktører i sektoren , kvalitet og effektivisering (sektormål 1 og 

3) 

I 2012 resulterte porteføljegjennomgangen i at styret pekte ut signatur‐ og bærebjelkestudier. Videre ble det 

fremmet forslag om nedlegging av noen små studier og om å vurdere samlokalisering av studier som tilbys på begge 

campuser. 

I 2015 skal det arbeides videre med utvikling av studieporteføljen blant annet i lys av den nasjonale debatten om 

strukturendringer. En del av dette arbeidet vil være å kartlegge sammenhengen mellom utdanning og 

forskning.  Videre skal det arbeides med implementering av vedtatte endringer. 

 

Nasjonalt ledende miljøer 

a)  lærerutdanningene (sektormål 1 og 3) 
Universitetet i Agder vil ta en nasjonal rolle når det gjelder lærerutdanning. UiA har i dag meget stor bredde i sine 

lærerutdanningstilbud: Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning 1‐7, femårig 

Grunnskolelærerutdanning 1‐7, Grunnskolelærerutdanning 5‐10, femårig Grunnskolelærerutdanning 5‐10, 

Faglærerutdanning i musikk, Faglærerutdanning i drama, Lektorutdanning for trinn 8‐13, Praktisk‐pedagogisk 

utdanning for allmennfaglærere og Praktisk‐pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere. I tillegg tilbys emner innen 

faglærerutdanning for tospråklige. Høsten 2015 settes det i gang Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

(ABLU) i samarbeid med Universitetet i Nordland. UiA har god søkning til sine lærerutdanninger. 

Grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningen er definert som bærebjelkestudier, og den nye 

lektorutdanningen bør få samme status. UiA vil fortsatt utnytte de faglige fortrinn som matrisemodellen kan gi. 

Bredden i tilbudene gir positiv synergieffekt og et godt grunnlag for variert kompetanseoppbygging i relevante fag og 

forskningsområder. Som stor lærerutdanningsinstitusjon vil UiA satse målrettet på videreutvikling av faglig og 

pedagogisk kvalitet i tett samarbeid med praksisinstitusjonene i regionen. UiA har sterke fag‐ og forskningsmiljøer 

knyttet til alle lærerutdanningsfagene, særlig innenfor matematikk, der universitetet i 2013 fikk Senter for 

fremragende utdanning, MatRIC ‐ Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). 

UiA ønsker å opprettholde stor bredde i tilbudene om lærerutdanning, og har som mål å øke antall studieplasser 

særlig på de femårige mastertilbudene. En vesentlig økning i antall studieplasser kan vanskelig skje uten tilføring av 

nye studieplasser. Dette kan gi utfordringer m.h.t. praksisplasser. 

UiA deltar aktivt i de fire nasjonale satsningene for etter‐ og videreutdanning av lærere: 

Kompetanse for kvalitet, Ungdomstrinn i utvikling/Skolebasert kompetanseutvikling, Kompetanse for mangfold (fra 

2016) og Kompetanse for fremtidens barnehage. 
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b)  Andre satsinger, herunder MatRIC, SFI‐søknadene, Sørlandslab, Norcowe (Sektormål 4: solide fagmiljøer) 

Universitetet har i tillegg til lærerutdanningene utpekt sykepleierutdanningen, ingeniørutdanningen og 

økonomiutdanningene som bærebjelkestudier. I 2015 vil det bli økt fokus på å utvikle relevante forskningsområder 

innen disse fagfeltene. Dette gjelder også signaturstudiene mekatronikk og utøvende rytmisk musikk. 

UiA har per i dag følgende satsinger innenfor forskning: 

‐ Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 
‐ Senter for e‐helse 
‐ Multimodalitet og kulturendring 

 

Universitetets strategiplan sier at UiA i 2015 skal ha tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for 

søknader om status innenfor NFRs senterordninger. Videre sier strategiplanen at det er et mål at UiA har minst tre 

fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status innenfor NOKUTs ordninger med sentre for fremragende 

utdanning. Per i dag har UiA et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen matematikklæring, MatRIC.  UiA er 

også partner i et Forskningssenter for miljøvennlig energi innen offshore vindenergi, NORCOWE. I 2014 var UiA med i 

to søknader om Senter for forskningsbasert innovasjon, en innen offshore mekatronikk, som UiA leder, og en innen 

innovasjon i reiseliv, der UiA er partner. Resultatene forventes å bli kjent i desember 2014. To miljøer ved UiA 

forbereder seg til utlysning av Senter for fremragende forskning (SFF): det er UiAs satsingsområde Senter for 

integrert krisehåndtering (CIEM) og Center for Coastal Research (CCR), som er etablert i samarbeid med 

Havforskningsinstituttet/ Flødevigen.  

 

I samarbeid med næringslivet, blant annet noen av verdens fremste teknologibedrifter, har UiA utarbeidet konkrete 

faglige og økonomiske planer for et senter for teknologiutvikling, teknologikvalifisering og pilottesting av ny og 

innovativ teknologi. Senteret som går under navnet Sørlandslab (også kalt Mechatronics Innovation Lab), har fokus 

på mekatronikk der UiA har en ledende posisjon. Teknologi for fremtidens næringsliv står sentralt i planene. Det 

legges opp til at Sørlandslab skal være en del av UiA, samtidig som det skal være et tett samarbeid med næringslivet. 

Sørlandslab vil være en viktig basis for langsiktig industriell forsking med delfinansiering fra større programmer i 

Norges forskningsråd som SFF, SFI, FME og veikart for nasjonal forskningsinfrastruktur. Med sitt tette samarbeid med 

næringslivet vil Sørlandslab være et spesielt godt utgangspunkt for å få finansiering fra Horizon2020. Det er 

imidlertid et stort behov for utstyrsinvesteringer i oppstartsfasen, og det trengs ekstra investeringsmidler utover 

forskningsfinansiering og forventet støtte fra næringslivet. Universitetsstyret behandlet Sørlandslab i styresak S 

106/13 og S 57/14 og gjorde vedtak om å fortsette arbeidet i tråd med fremlagte planer. Dersom nødvendig 

finansiering kommer på plass, kan det være mulig å ha ferdig et første byggetrinn medio 2016. 

 

Det digitale universitet (alle sektormål, særlig 1, 3 og 4) 

UiA vil fortsatt satse på prosjektet Det digitale universitet som startet i 2012. 

Viktige satsningsområder i 2015 vil være: 

 Storskala implementering av digital eksamen.  

 Bruk av digitale verktøy i utvikling og kvalitetssikring av studiene.  

 Oppstart av systematisk gjennomgang av emner med fokus på sammenheng mellom fleksible og varierte 

lærings‐ og evalueringsformer.  

 Videreutvikling av infrastruktur, herunder å legge til rette for selvbetjente opptak til bruk i undervisning 

(flipped classroom, blended learning). 
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 ADILA‐prosjektet ADILA (Agder Digital Learning Arena ) er en felles organisering av de stipendiatstillingene 

som styret har tildelt for å forske på digital læring på universitetet, sammen med andre aktuelle stipendiater 

på fakultetene. 
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5/15 Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 

forskning 
Arkivsak-dok. 15/00418-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Wenche Flaten 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 5/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med 

kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

 

Med henvisning til vedtaket i universitetsstyret 16. juni 2014 (S-sak 70/14) setter 

universitetsdirektøren nå i gang en kartlegging av sammenhengen mellom studieporteføljen og 

forskningsaktiviteten ved UiA.   
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Saksunderlag 

 

Styret behandlet i møte 16. juni 2014 2. rapportering i forbindelse med 

studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Det ble fattet følgende vedtak i S-sak 70/14: 

 

1. Styret anser utviklingen av studieporteføljen for å være av stor strategisk betydning, og 

vurderer rapporteringen fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning som et godt 

grunnlag for videre arbeid med porteføljeutviklingen. 

2. Styret slutter seg til forslag til kriterier for etablering og nedlegging av studier i 

universitetsdirektørens saksframlegg, og ber universitetsdirektøren arbeide videre med å 

konkretisere disse kriteriene. 

3. Styret slutter seg til prinsippene for videre prosess slik de er skissert i 

universitetsdirektørens saksframlegg.  

4. Styret ber om at universitetsdirektøren, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning, i løpet av høsten 2014 legger fram for styret forslag til nedlegging av 

studier ut fra kriteriene for etablering og nedlegging av studier, og eventuelt forslag til 

hvordan ressurser som frigjøres ved eventuell nedlegging kan benyttes til å styrke andre 

studier. 

5. Styret vil foreta en ny vurdering av signaturstudier ved neste porteføljegjennomgang. 

6. Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med 

forskningsaktiviteten, og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta 

en kartlegging av denne sammenhengen. 

 

Med henvisning til punkt 6 i vedtaket setter universitetsdirektøren nå i gang en kartlegging av 

sammenhengen mellom studieporteføljen og forskningsaktiviteten ved UiA. Til grunn for 

kartleggingen ligger en forutsetning / antakelse om at god sammenheng mellom utdanning og 

forskning kan gjøre både utdanningen og forskningen bedre. 

 

Universitets- og høgskolerådet ga i juli 2010 ut rapporten «Utdanning + FoU = Sant». 

Bakgrunnen for dette arbeidet var behovet for å konkretisere UH-lovens målparagraf som sier at 

universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å tilby utdanning som er 

basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og 

erfaringskunnskap.  

 

Med utgangspunkt i Healy og Jenkins inndeling (Healy, M., Jenkins, A. (2009) Developing 

undergraduate research and enquiry), skiller rapporten mellom fire former for forskningsbasert 

undervisning som til sammen skaper en god balanse mellom forskningens innhold, resultater, 

forskningsprosess og metode: 

 Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert 

 Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte 

 Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold 

 Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser 

 

Forskningsbasert utdanning kan videre knyttes til tre kategorier (Björklund, S. (1991) 

Forskningsanknytning genom disputation): Miljøet omkring undervisningen, kursstoffet og 

holdninger som studentene skal utvikle.  

 

I Plan 2015 omtales sammenhengen mellom forskning og utdanning som følger:  

«Sammenhengen mellom forskning og utdanning bør synliggjøres på flere nivåer: 

 på institusjonsnivå, eksempelvis ved at toppsatsingsområdene også knyttes til studier, blant 

annet signatur- og bærebjelkestudiene  
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 på fakultets- og instituttnivå, eksempelvis ved at studieprogrammenes profil i noen grad 

reflekteres i forskningsgruppenes arbeid 

 på studieprogramnivå, eksempelvis ved å relatere bachelor- og masteroppgaver til 

forskningsprosjekter  

 på emnenivå, eksempelvis ved at undervisning og pensum gjenspeiler både internasjonal, 

nasjonal og lokal forskning og ved bruk av undervisningsmetoder som gjennom forskning 

har vist seg å gi godt læringsutbytte (f.eks. enquiry i jus) 

 

Hvis UiA lykkes med bevisstgjøring og synliggjøring av sammenhengen mellom forskning og 

utdanning på alle nivåer, vil dette kunne bidra til at undervisning og forskning fremstår som 

likeverdige og integrerte oppgaver. For UiA, som et ungt universitet med stort fokus på 

profesjonsforskning og anvendt forskning, bør en slik kobling/synliggjøring kanskje være 

enklere å få til enn ved andre institusjoner med store grunnforskningsmiljøer.  

 

Styret har i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen bedt om at sammenhengen mellom 

forskning og utdanning kartlegges. Dette arbeidet er påbegynt i 2014 og skal sluttføres i 2015. 

Flere tiltak er påbegynt og må videreutvikles for en tettere kobling: Obligatorisk 

bacheloroppgave, å bruke masterstudenter som assistenter i forskningsprosjekter og i 

undervisningen, å integrere masterstudenter og PhD-kandidater i forskningsgruppene.» 

 

 

Kartlegging  

 

I den kartleggingen som nå igangsettes, kan fakultetene ta utgangspunkt i de former som 

forskningsbasert undervisning skisseres som i «Utdanning + FoU = Sant», eller man kan selv 

definere hva man legger i begrepet. På LES-samlingen i Arendal 11. november 2014 ble det i 

oppsummeringen fra gruppearbeidet understreket at ulike fag- og forskningstradisjoner gjør at 

man ikke kan være kategorisk i tilnærmingen til denne problematikken og tro at én måte å gjøre 

det på passer alle. Nettopp på denne bakgrunn åpnes det for at fakultetene selv kan definere hva 

de legger i begrepet forskningsbasert utdanning.  

 

En målsetting med dette kartleggingsarbeidet er å få fram konkrete eksempler på hvordan en 

bevisst holdning til sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bidra til å gjøre både 

utdanningen og forskningen bedre. Økt kvalitet i utdanning og forskning er et overordnet mål 

for arbeidet.  

 

Universitetets studieutvalg og forskningsutvalg får seg nå forelagt en felles drøftingssak om 

sammenhengen mellom studieporteføljen og forskningsaktiviteten. Drøftingen i de to utvalgene 

vil legges til grunn for videre arbeid med kartleggingen.  

 

Det foreslås at man i kartleggingen av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved UiA 

ber fakultetene uttale seg om følgende: 

 Hva legger fakultetet i begrepet forskningsbasert utdanning?  

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr studieprogram? 

I så fall hvilke? 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas 

denne sammenhengen? 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning 

og forskning? 
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 Hvilke konkrete tiltak er tatt i bruk for å fremme sammenhengen mellom utdanning og 

forskning? 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

 

 

Forskningsutvalg inviteres til å komme med innspill til kartleggingen, og bes spesielt å 

kommentere hvilke spørsmål som skal stilles i kartleggingen. 
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6/15 Fordeling av interne støtteordninger for økt forskningsaktivitet 2015 
Arkivsak-dok. 15/00551-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Simone Katharina Heinz 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 6/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg anbefaler viserektor for forskning, formidling og nyskaping å 

fordele midlene i tråd med saksframlegget og de momenter som kom fram i diskusjonen. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

I S-sak 114/14 Budsjett 2015 - Internfordeling vedtok styret følgende under strategiske, særskilt 

begrunnede tildelinger til fellesadministrasjonen - forskningssekretariatet: Under betegnelsen 

tiltak for økt forskningsaktivitet foreslås avsatt 1,6 mill kr. I henhold til styrets vedtak i S-sak 

99/14, foreslås det at det sentrale forskningsutvalget ikke lenger skal disponere denne potten. 

Ansvaret for fordeling av potten foreslås lagt til viserektor for forskning, formidling og 

nyskaping. Aktuelle tiltak er gjestestipendordning, økt ekstern finansiering, vitenskapelige 

seminarer etter søknad og tiltak i forhold til handlingsplanen for forskerutdanning. 

 

Viserektor for forskning, formidling og nyskaping og forskningsdirektør ønsker en anbefaling 

fra Universitets forskningsutvalg om fordeling av potten mellom de forskjellige støtteordninger. 
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Saksunderlag 

 

Interne støtteordninger i 2014 

I tabellen nedenfor vises hvor mye de enkelte støtteordninger ble budsjettert for i 2014 (1,6 mill 

kr + kr 600 000 i overførte midler) i SFU-sak 4/14 og hva som ble innvilget i løpet av 2014. 

Viserektor for forskning, formidling og nyskaping fikk fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i 

fordelingen mot slutten av året. 

 

Støtteordning Budsjett Innvilget* 

Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer  kr 500.000 kr 499.400 

Gjestestipendordning  kr 400.000 kr 460.000 

Stimulering til økt ekstern finansiering - 

prosjektutviklingsstøtte 

kr 600.000 kr 670.000 

Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper/ prosjekter 

som involverer studenter  

kr 500.000 kr 0 

Forskerutdanning (inkl. midler til 

stipendiatorganisasjonen)  

kr 150.000 kr 200 000 

Inspirasjonsseminar: Hvordan bygge opp en 

forskningsgruppe  

kr 50.000 kr 50.000 

Totalt kr 2.200.000 kr 1.879.400** 

* Siden mange aktiviteter utføres flere måneder etter innvilgelsen av søknad, er det alltid et stort 

etterslep i fakturering. Derfor vises det her innvilget beløp, og ikke regnskapsført beløp. 

**Erfaring viser at ikke alle innvilgete søknader blir realisert eller at de reelle kostnader er 

mindre enn budsjettert beløp. Derfor vil regnskapsførte tall være noe mindre enn innvilget 

beløp.  

 

Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer 

Konferansestøtte ble hittil delt ut gjennom Universitetets forskningsutvalg etter søknad til to 

frister per år. Kriteriene for tildeling ble sist gjennomgått i februar 2014. Vedtaket ble at 

kriteriene beholdes som de er, men at maksbeløpet økes til kr 50.000. Det ble samtidig bestemt å 

innføre en søknadsmal. I utvalgets diskusjon mente noen at ordningen kan avvikles og midlene 

tilføres fakultetene, mens andre talte for å beholde en sentral ordning. I saksbehandlingen av 

søknadene ser vi at det er et stort behov for slike midler og det kommer som oftest søknader 

tilsvarende tre ganger så mye som vi har å dele ut av midler. Siden det koster mye tid både å 

skrive og behandle søknader, så er det uheldig at de fleste søknader ikke kan innvilges med 

dagens ramme.  

 

Gjestestipendordningen 

Gjestestipendordningen er etter hvert godt kjent og benyttes av alle fakultet. Ordningen tildeles 

løpende etter søknad på viserektors fullmakt. I 2014 ble det innvilget stipend for kr 460.000. 

Kriteriene er strammet inn noe, slik at det kun er mulig å sende max. 2 søknader pr. år fra 

samme søker. Det stilles krav til at gjesten skal bidra til publisering eller søknadsskriving i et 

miljø.  
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Stimulering til økt ekstern finansiering - prosjektutviklingsstøtte (PUS) 

Rammen for prosjektutviklingsstøtte for 2014 var kr 600.000, men vi tildelte kr 670.000. Støtten 

fordeles løpende etter søknad på viserektors fullmakt, og i 2014 ble 21 søknader innvilget. 

Søknadene retter seg i hovedsak mot utvikling av prosjekter som søkes finansiert av Norges 

forskningsråd (17 stk.). Av de øvrige var én mot både Norges forskningsråd og Rådet for 

anvendt medieforskning, én mot EØS, én mot Interreg og én mot Sørlandets Kompetansefond.  

 

Støtteordning Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig prosjektutvikling i 

forskningsgrupper/ prosjekter som involverer studenter  

Støtteordning ble ikke tatt i bruk i 2014. Retningslinjer ble diskutert på SFU-møtet i juni. Et 

tydelig moment fra diskusjonen i forskningsutvalget var at man heller burde ha færre og større 

støtteordninger. Det ble derfor ikke jobbet videre med ordningen, i påvente av å diskutere alle 

støtteordninger i sammenheng. 

 

Forskerutdanning (inkl. midler til stipendiatorganisasjonen) 

Det var satt av kr 150.000. Midlene har hovedsakelig vært brukt til: 

- Veilederopplæring i samarbeid med UiN og UiS. I 2014 ble det holdt to 

veilederopplæringsprogram (et som startet i vinter 2013 og et som startet i juni 2014). 

Programmet består av tre to-dagers-samlinger med oppgaver gjennom samlingene. Til 

sammen har 17 deltakere fra UiA gjennomført veilederopplæringen.  

- Felleskurset i vitenskapsteori og etikk for alle ph.d.-kandidatene ved UiA. Forleser fra 

forskjellige fakultet bidrar, og deres innsats dekkes av de midlene.  

Stipendiatorganisasjonen har ikke hatt samlinger i 2014. 

 

Et overforbruk på kr 50 000 i 2014 skyldes på at de fleste kostnader for begge 

veilederopplæringsprogrammene ble belastet i 2014.  

 

Inspirasjonsseminar for forskningsgruppeledere 

Det var satt av kr 50.000 til å gjennomføre et seminar med fokus rettet mot forskningsgrupper, 

med faglige ledere og forskningsgruppeledere som målgruppe. Seminaret ble planlagt gjennom 

høsten 2014 og avholdt 6. januar 2015, med 30 deltakere. Strategisk forskningsledelse, hvordan 

forskningsgrupper utvikler seg og spørsmålet om hvordan man leder et fellesskap av sterke 

individer ble løftet frem i seminaret, under ledelse av Søren Barlebo Rasmussen.  

 

Forslag til fordeling av støtteordninger 2015 

I tillegg til 1,6 mill kr som Styret innvilget til 2015, er det mellom kr 300 000 og 400 000 i 

overførte midler (avhengig av realiseringsgraden på innvilgete beløp i 2014). Det foreslås å 

budsjettere med 1,6 mill kr, og beholde fleksibiliteten gjennom overførte midler når det viser 

seg behov i 2015. Forskningsutvalget har tidligere gitt tilbakemelding om at det ønskes færre og 

større støtteordninger. Styret har vedtatt i november 2014 å satse målrettet mot miljøer som kan 

lykkes i Horisont 2020 og andre viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk 

betydning for UiAs fagområder (Sak 113/14 Utvikling av framtidige prioriteringer). Begge deler 

er tatt hensyn til i foreslått fordeling. 
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Det er allerede utdelt kr 275 000 til konferansestøtte fra årets budsjett (SFU-sak 46/14). Midlene 

som deles ut er lite i forhold til kostnadene som de enkelte konferanser medfører. Det dreier seg 

ofte om heller en symbolsk sum der midlene blir innvilget, og to tredjedeler av søkerne opplever 

at deres søknad ikke blir innvilget. Ordningen skaper høye forventninger i organisasjonen, som 

ikke kan innfris. Det foreslås derfor at ordningen med konferansestøtte ikke videreføres, og at 

midlene omfordeles på de andre støtteordninger.  

 

Det foreslås å øke gjestestipendordning med kr 50 000 grunnet større etterspørsel. Ordningen 

bidrar til internasjonal nettverksbygning, som er en forutsetning til å utvikle flere, større 

prosjekter. 

 

Prosjektutviklingsstøtte er ett av flere virkemidler som vil bidra til styrets vedtak om å satse mot 

H2020 og andre viktige nasjonale og internasjonale programmer. Det foreslås å øke 

prosjektutviklingsstøtte med kr 50 000, grunnet større etterspørsel og en forventning om ytterlig 

økning i etterspørsel. Forventingen bygger på at ordningen er bedre kjent i miljøene, at 

forskningsgruppene er dannet og den generelle oppfatningen vi har gjennom kontakt med 

miljøene at de er mer aktive med hensyn til å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. 

Vi vil samtidig ta opp retningslinjer for ordningen, og samordne dem med rutiner for 

kvalitetsutvikling og -sikring av søknader som UF har vedtatt i desember 2014 (SFU-sak 54/14) 

og rektor har vedtatt på fullmakt.  

 

Det foreslås å sette av kr 175 000 til tiltak knyttet til forskerutdanning. Pga flere nye stipendiater 

må det vurderes å gjennomføre felleskurs i vitenskapsteori og etikk to ganger i 2015. Samtidig 

er det stor etterspørsel etter plasser i veilederopplæringsprogram, og det er planlagt at 

veilederopplæringsprogrammet blir minst gjennomført en, muligens to, ganger i 2015. 

 

Det foreslås å sette av kr 50 000 til tiltak knyttet til forskningsgruppeledelse (se også egen 

drøftingssak om dette). 

 

Støtteordning Budsjett 

Støtte til vitenskapelige 

konferanser/seminarer  

kr 275.000 

Gjestestipendordning  kr 450.000 

Stimulering til økt ekstern finansiering - 

prosjektutviklingsstøtte 

kr 650.000 

Forskerutdanning  kr 175.000 

Forskningsgruppeledelse  kr 50.000 

Totalt kr 1.600.000 
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7/15 Drøftingssak: Inspirasjonsseminar for forskningsgruppeledere og 

oppfølging videre 
Arkivsak-dok. 15/00558-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Hilde Inntjore 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 7/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg anbefaler at forskningssekretariatet jobber videre med utvikling 

av forskningsgruppene i tråd med det som kom fram i møtet. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

Videre oppfølging av arbeidet med forskningsgrupper og forskningsgruppeledere/talsperson for 

forskningsgruppene. 
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Saksunderlag 

 

Som et ledd i å øke forskningsaktiviteten ved UiA besluttet Styret at innen 2015 skulle den 

normale organiseringen av FoU-aktiviteten være i forskningsgrupper. Noen fakulteter hadde 

allerede etablert eller var på vei til å etablere, forskningsgrupper, da arbeidet med dem startet på 

organisasjonsnivå våren 2013. Høsten 2013 ble kriteriene for forskningsgrupper etablert og 

vedtatt av Styret. I rapporteringen våren 2014 meldte fakultetene inn hvilke forskningsgrupper 

som var dannet, på dette tidspunkt 66 forskningsgrupper.  

 

I etterkant av etableringen har forskningsgruppene og kriteriene for dem vært drøftet i ulike fora. 

Temaet har vært drøftet i en instituttlederlunsj, der erfaringer fra to grupper ved ulike fakultet 

ble trukket frem. Forskningsgrupper har også vært tema på et dagsseminar for FoU-

administrativt forum, der kriteriene og hvordan administrasjon og støttefunksjoner kunne 

arbeide inn mot dem ble drøftet. I tillegg har tema blitt presentert for fagbibliotekarene. Det 

første året ble altså ulike deler av administrasjonen mer oppmerksom på etableringen og arbeidet 

med forskningsgruppene. Vi ønsket imidlertid å henvende oss også til de faglige 

lederne/talspersonene for gruppene, ved å arrangere en samling rettet mot dem.  

 

Inspirasjonsseminaret for forskningsgruppelederne, et dagsseminar, ble planlagt høsten 2014, og 

avholdt 6. januar i år. Foredragsholder var Søren Barlebo Rasmussen, som selv har vært dekan, 

instituttleder og har ledet flere forskningsnettverk. Han har i tillegg utstrakt erfaring fra 

forskningsledelse i praksis, og i kurs- og foredragsvirksomhet innen ledelses-, strategi- og 

organisasjonsutvikling, og kjenner til UiA fra tidligere arbeid med lederutvikling her. Om lag 30 

personer deltok; dekaner, instituttledere og forskningsgruppeledere, fra de fleste miljøene.  

 

Tema for seminaret var utviklingen i og av en forskningsgruppe, med vekt på strategisk ledelse. 

Faser forskningsgruppene går gjennom, hva som er lederens ansvar og oppgaver, og hvordan 

man leder fellesskap av sterke individer ble presentert og drøftet gjennom seminaret. Det var 

også mye erfaringsutveksling mellom deltakerne.  

 

Muntlige tilbakemeldinger både gjennom dagen og i etterkant har vært veldig positive; 

arrangementet ble ansett som interessant og nyttig. Forskningssekretariatet har også sendt ut e-

post til deltakere, for å få tilbakemeldinger og for å høre om det er behov og interesse for 

oppfølgingstiltak. Det kan være flere samlinger, av ulik varighet, men med aktuelle tema for 

forskningsgruppelederne, med både tilførsel av kunnskap utenfra eller erfaringsutveksling 

internt. Deltakere ble også spurt om hvilken administrativt støtte de ønsker seg som 

forskningsgruppeledere. Forskningssekretariatet vil orientere muntlig om tilbakemeldinger. 

Forskningsutvalg inviteres til å diskutere hvilken oppfølging/ støtte utvalget ser hensiktsmessig 

for videre utvikling av forskningsgrupper.  

 

 

 

 

 

 

Ingen vedlegg. 
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8/15 Prosjektutviklingsstøtte, revidering av retningslinjer. 
Arkivsak-dok. 15/00571-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Hilde Inntjore 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 8/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget og 

eventuelle endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

Gjennomgang av ordningen med prosjektutviklingsstøtte og revidering av gjeldende 

retningslinjer.  
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Saksunderlag 

Prosjektutviklingsstøtte (PUS) er en av UiAs interne støtteordninger. Målet med ordningen er å 

stimulere til utvikling av forskningsprosjekter som kan få ekstern finansiering. Ordningen 

administreres av forskningssekretariatet, søknader behandles fortløpende. Viserektor for 

forskning, formidling og nyskapning godkjenner og tildeler på fullmakt. Støtten er ment å dekke 

eksterne kostnader i forbindelsen med utvikling av prosjektsøknader, som for eksempel til 

reiser, fagmøter og nettverksbygging til større nasjonale og internasjonale prosjekter. Samtidig 

har det vært anledning til å søke om dekning av timer til søknadsskriving, som er en intern 

kostnad. Det har vært anledning til å søke om 20.000 til det som i retningslinjene per i dag er 

omtalt som en enkelt søknad, opp til 35.000 dersom flere søker sammen, og ved særlig store 

søknader der også flere institutt, fakultet eller partnere er involvert kan det ved særlig 

begrunnelse tildeles mer.  

 

Erfaringene fra forrige år tilsier at ordningen er bedre kjent enn tidligere, og at støtten ses som 

en nyttig faktor inn i arbeidet med prosjektsøknader. Samtidig har UiA nettopp innført rutiner 

for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring, og vi finner det naturlig at ordningen med PUS legges 

tett opp mot disse. Vi ønsker derfor å ha en gjennomgang av retningslinjene og gjøre noen 

justeringer.  

 

Søknadsfrist  

Det har ikke vært noen søknadsfrist for prosjektutviklingsstøtten, noe som i enkelte tilfeller har 

gjort at søknader har kommet svært nær før eller etter den eksterne søknadsfristen. Når UiA nå 

har vedtatt at forskningsadministrasjonen ved fakultetene sender ut informasjon om program og 

søknadsmuligheter til vitenskapelig ansatte seks uker før fristen, med veiledende svarfrist fire 

uker før fristen, så bør det også være en frist for å søke PUS fire uker før ekstern søknadsfrist. 

En frist for å søke PUS gjør at ordningen kan trekkes inn i planleggingen av prosjektarbeidet i 

forkant, og ikke blir en utgiftsdekning i etterkant. Vi oppfordrer imidlertid enkeltforskere og 

miljøer å søke PUS tidlig i prosessen, og har hatt søknader om støtte halvannet år i forkant av 

ekstern frist.  

 

Hva prosjektutviklingsstøtten kan brukes til 

Tidligere har ordningen hatt mest fokus på dekning av eksterne utgifter, selv om ikke 

retningslinjene har vært helt stringente på det området. Vi ønsker at retningslinjene tydelig viser 

at ordningen kan dekke både interne og eksterne utgifter, det vil si både timer til 

søknadsskriving så vel som til reiser, fagmøter og nettverksbygging. Grunnen er at nettopp 

sammenhengende tid til å utvikle prosjektet og skrive søknaden ofte omtales som et kritisk 

moment, eller som et knapphetsgode. Dersom PUS kan medvirke til at slike tidsrom kan 

etableres, så trekker det ordningen tydelig mot å utvikle flere prosjekt som kan får ekstern 

finansiering. 

 

Støttebeløp 

Som nevnt står det i retningslinjene nå at det kan søkes om 20.000 til en enkel søknad og inntil 

35.000 til en søknad der to eller flere søker sammen, og at det kan gis ytterligere støtte dersom 

flere institutt eller fakultet søker sammen. Vi ønsker å beholde beløpsgrensene, men å 

differensiere på en annen måte. Forslaget er at det kan søkes om inntil 20.000 i støtte til mindre 

prosjekt, som forprosjekt eller mindre regionale prosjekter, mens det kan søkes om inntil 35.000 

for større prosjekt, som forskerprosjekt, kompetanseprosjekt, prosjekt med flere partnere, både 

ved og utenfor UiA. Ved særskilte behov kan det søkes om mer innenfor de angitte rammene. 
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Vedlegg:  

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTETABLERINGSSTØTTE_she.docx 

tidligere retningslinjer PUS 2011.pdf 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
  



RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTUTVIKLINGSSTØTTE 
 
Prosjektutviklingsstøtte er en intern støtteordning med mål å stimulere til utvikling av 
forskningsprosjekter som kan få og skal søke om ekstern finansiering. Universitetets 
forskningsutvalg har fastsatt følgende føringer for prosjektutviklingsstøtte: 
 
Hva kan det søkes støtte til 
Det kan søkes støtte til alle forskningsprosjekter som skal søke om ekstern finansiering. 
Prosjekter innenfor Norges forskningsråd og EUs rammeprogram vil prioriteres. Når det 
gjelder EU-søknader, skal det primært benyttes PES (prosjektetableringsstøtte) som er midler 
som tildeles som en rammebevilgning fra Norges forskningsråd etter søknad, men som 
administreres av forskningssekretariatet.  
 
Hva kan det søkes om 
Midlene er tenkt å dekke interne og eksterne kostnader ved utvikling av prosjekter og 
søknader, som for eksempel timer, reiser, fagmøter og nettverksbygging som inngår i 
arbeidet. Det kan søkes om inntil 20.000 i støtte til mindre prosjekt, som forprosjekt eller 
mindre regionale prosjekter, mens det kan søkes om inntil 35.000 for større prosjekt, som 
forskerprosjekt, kompetanseprosjekt, prosjekt med flere partnere, både ved og utenfor UiA. 
Ved særskilte behov kan det søkes om mer innenfor de angitte rammene.  
 
Hva må søknaden inneholde 

1. Hvilken utlysning eller hvilket program prosjektet skal søke finansering fra og den 
eksterne søknadsfristen 

2. Hvem som er med i prosjektet og søknaden, tilhørighet til forskningsgruppe/r  
3. Størrelse på prosjektet (varighet og planlagt beløp det skal søkes om) 
4. Hva midlene skal brukes til (aktivitet og estimert beløp) 
5. Påtegning av instituttleder, der dekan er kopimottaker  

 
Ytterligere spesifikasjoner for tildeling 

 Det kan gis inntil 2 tilsagn per søker/søkergruppering per år. Det må foreligge 
særskilte, dokumenterte grunner for at det skal gis ytterligere tilsagn 

 Søknader som involverer flere personer eller flere enheter vil prioriteres 
 Alle som får tildelt PUS skal rapportere i form av bekreftelse på sendt søknad, ved å 

sende en kopi av søknaden til forskningssekretariatet. Hvis resultatet ikke gir seg i en 
søknad, så skal forskningssekretariatet ha informasjon om og begrunnelse for dette 
innen programmets søknadsfrist. 

 
Søknaden om prosjektutviklingsstøtte må sendes til forskningssekretariatet seinest fire uker 
før ekstern søknadsfrist. Søknadene behandles forløpende. Viserektor for forskning, 
formidling og nyskapning godkjenner og tildeler på fullmakt.  
 
Forskningssekretariatet informerer om ordningen til fakultetene, og dekanene har ansvar for at 
informasjonen kommer ut til fagmiljøene.  
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9/15 Gjennomgang av kriterier for resultatuttelling for formidlingspoeng - 

organisering av arbeidet videre 
Arkivsak-dok. 14/03995-10 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Jan Arve Olsen/Paal Pedersen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 9/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget og de 

endringsforslag som framkom i møte. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

Universitetets forskningsutvalg vedtok i sak 52/14 følgende: Dagens 

resultatuttelling for formidlingspoeng videreføres. Utvalget ser behov for at 

ordningen gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg av 

resultatkriterier og ber om å få en sak til neste møte om organisering av arbeidet 

videre.  
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Saksunderlag 

 

Bakgrunn: 
I dag er det slik at i den delen av resultatmodulens forskningskomponent som knytter seg til 

formidlingspoeng, gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 10 % av rammen som er 

igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom fakultetene etter andel av 

formidlingspoeng. På samme måte som for publiseringspoeng, vil et fakultets uttelling være 

avhenge av hvordan de andre fakultetenes resultater er.  

KD har ingen tildeling for formidlinger i sin budsjettmodell. Universitetet i Agder har 

imidlertid, som ett av få universiteter i landet, utarbeidet sin egen tildelingsoversikt – et 

kriteriesett - som viser hvilke formidlingsaktiviteter som gir uttelling. Det skjedde første gang i 

2009, og senere revidert i 2012. Hva som konkret teller som en formidlingsaktivitet baserer seg 

på en innstilling fra SFU-sak 14/12 og knytter seg til kategorier i CRIStin (oversikt vedlagt). I 

denne teller alle formidlingsaktiviteter likt, med unntak av kategorien «Del av bok» - som vektes 

0,2. Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for ett formidlingspoeng på kr 1.630,-. Totalt 

ble det tildelt 3,07 mill. kr for formidlinger i 2014. 

Per i dag finnes det over 70 registeringskategorier i CRIStin. Oversikt over kategorier og deres 

definisjon finnes her. 

 

Momenter fra diskusjonen i forskningsutvalg (Sak 52/14): 

‐ Utvalget er enige om at ordningen er positiv og at den bør videreføres. 

‐ Kriteriene bør imidlertid tydeliggjøres. Noen fører opp mange, små ting og det er behov for å 

presisere hva kategoriene innebærer. F.eks hva et intervju er og hvor mange ganger man kan 

registrere samme foredrag. 

‐ Utvalget advarte mot å innføre forskningsgrupper som egne budsjettenheter. UiA må ikke gå 

forbi fakultetsnivået i tildelinger. Styringsnivået må være fakultetet. 

‐ Cristin-administrasjonen sentralt jobber med koblingen mellom Cristin-registrering og 

profilsiden slik at det kan bli en mulighet for å styre hva som blir mest synlig. Slik det er nå kan 

småting få for dominerende plass. 

‐ Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med forskningssekretariatet/ universitetsbiblioteket 

forbereder en sak om kategorier til våren. Fagmiljøer må representeres i et slikt 

arbeid/arbeidsgruppe 

 

Arbeidsmøte i januar 

Det ble holdt et internt arbeidsmøte med kommunikasjonsavdelingen, biblioteket og 

forskningssekretariatet, der organisering ble diskutert (notat fra arbeidsmøte vedlagt). 

 

I de rundt 70 registeringskategorier, som CRISTin har i dag, mangler det noen kategorier som er 

knyttet til digitale medier. Dette burde vi gi en tilbakemelding til CRIStin om.  

 

Kommunikasjonsavdeling ønsker å påpeke følgende i tillegg: 

 Det ene er formidlingsmulighetene på nett som er en direkte konsekvens av 

internettutviklingen i samfunnet generelt, og opprettelsen av nye uia.no spesielt. Begge 

deler borger for at formidlingsaktiviteter via nettet bør føres inn som kriterier som gir 

uttelling i formidlingsmodulen. Det gjør de ikke i dag. 

 

 Det andre er en presisering av hva ‘formidling’ står for i forskningsmessig og 

vitenskapelig sammenheng – altså forskningsformidling. Tidligere forståelser, også i 

forbindelse med innføringen av formidlingskomponenten i 2009, har i stor grad basert 

seg på UHRs definisjon slik denne er nedfelt i arbeidene til Formidlingsutvalget I og II, 

sistnevnte fra 2006. Her går det fram at man med ‘formidling’ mener at vitenskapelig 

http://www.cristin.no/cristin/brukerveiledninger/kategorioversikt.html#vitenskapelig artikkel
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personale «kommuniserer vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger til 

allmennheten»; at vitenskapelig personale «kommuniserer vitenskapelige resultater, 

arbeidsmåter og holdninger til brukere», og at vitenskapelig personale «deltar i 

samfunnsdebatten med FoU-basert argumentasjon». (Se: 

http://www.uhr.no/documents/Sammen_om_kunnskapII_2_1.pdf) 

 

I tiden etter 2009 har også De vitenskapetiske komiteer i Norge definert hva man mener 

og forstår med ‘formidling’ i betydningen ‘forskningsformidling’ innenfor sine felt – 

medisin og helse, samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, og naturvitenskap og 

teknologi. Også her går det fram at «Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, 

arbeidsmåter og holdninger fra spesialiserte forskningsfelt til personer utenfor feltet 

inklusive bidrag til samfunnsdebatter med vitenskapsbasert argumentasjon». (Se bl.a. 

her: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-

humaniora/F-Forskningsformidling-42---47/42-Formidling-som-faglig-oppgave/)  

Samlet sett er altså forståelsen av ‘formidling’ i forsknings- og vitenskapsfeltet skjerpet 

noe i løpet av årene som er gått siden UiAs internkriterier for forskningsformidling ble 

vedtatt første gangen i 2009. 

 

Forslag til organisering: 

Dersom et revidert sett av formidlingskriterier skal få uttelling i budsjettildelingen for neste år, 

bør det foreligge i løpet av våren 2015. Utgangspunktet bør være dagens kriteriesett og 

rapporteringsmuligheter som finnes/kan tilpasses i CRIStin. Det må være en pragmatisk 

tilnærming, slik at en revidering av resultatkriterier ikke eller i liten grad fører til en økning av 

ressurser knyttet til forvaltning av formidlingsmodulen. 

 

Det forslås følgende organisering: 

Det opprettes et arbeidsutvalg på 6 personer og en sekretær som legger fram et forslag til 

reviderte kriterier i formidlingsmodulen. Utvalgets medlemmer er: 

- Vitenskapelig tilsatt – Professor Helje Kringlebotn Sødal (leder)  

- Vitenskapelig tilsatt – Førsteamanuensis Anne Wenche Emblem 

- Vitenskapelig tilsatt – Dag Olav Andersen 

- Forskningssekretariatet – Seniorrådgiver Øyvind Nystøl 

- Universitetsbiblioteket – Universitetsbibliotekar Tord Augland 

- Kommunikasjonsavdelingen - Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen 

- Kommunikasjonsavdelingen – (sekretær) Informasjonssjef Jan Arve Olsen 

Utvalgets mandat er å ta utgangspunkt i dagen formidlingspoengordning ved UiA, og å 

gjennomgå ordningen med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg av resultatkriterier som kan 

rapporteres via CRIStin. Til grunn for arbeidet legger utvalget vedtaket i SFU-sak 52/14. 

Utvalget leverer sitt forslag slik at det kan fremmes vedtakssak for Universitetets 

forskningsutvalg på møte i juni 2015. 

 

 

 

Vedlegg:  

Formidlingsmodulen - kategorier med uttelling i budsjettmodellen.doc 

Formidlingskriterier Notat fra arbeidsmøte.docx 

 

 

 



 24  

Vedlegg til sak 

 

 
  



 

 
 

 
Formidlingsmodulen – kategorier som gir uttelling i UiAs budsjettmodell 
(Sist endret i Det sentrale forskningsutvalget SFU-sak 14/12, 22. mars 2012) 
 
Kategorier som gir uttelling i formidlingsmodulen er disse: 
 

Tidsskriftsartikkel *) 
Populærvitenskapelig artikkel  
Kronikk  
Leder  
Anmeldelse  
Short communication  
Leserinnlegg  
Brev til redaktøren  
Intervju  
Artikkel i fag-/bransjetidsskrift  
  
Konferansebidrag og faglig presentasjon  
Vitenskapelig foredrag  
Faglig foredrag  
Populærvitenskapelig foredrag  
Poster  
  
Bok  
Leksikon  
Oppslagsverk  
Populærvitenskapelig bok  
Lærebok  
Fagbok  
Utstillingskatalog  
  
Rapport/avhandling  
Rapport  
  
Del av bok/rapport  
Populærvitenskapelig kapittel/ artikkel Vektes 0,2 
Faglig kapittel Vektes 0,2 
Leksikalsk innførsel Vektes 0,2 
Forord Vektes 0,2
Innledning Vektes 0,2
Annet Vektes 0,2
  
Oversettelsesarbeid  
Kapittel/artikkel Vektes 0,2 
Bok  
  
Mediebidrag  
Dokumentar  
Programledelse  
Programdeltagelse  
Intervju  
  
*) Vekting - Registeringene gis 1 poeng, med unntak av de som vektes med 0,2 poeng. 

 



 

 

Side 2 

 

UiA har i sin interne budsjettmodell en formidlingsmodul der et fast beløp fordeles mellom fakultetene 
etter poeng for registrerte formidlinger. (I fordelingen for 2013 var beløpet 2,971 millioner kroner.) 
Registering av formidling vil dermed kunne være med på å styrke fakultetets budsjett. Det gjøres 
oppmerksom på at beløpet til Fakultet for kunstfag fortsatt vil beregnes ut fra et gjennomsnitt av de 
andre fakultetene. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Kristiansand 21/1-15 
 

Oppfølging av DSF‐sak 52/14: 

NOTAT/OPPSUMMERING FRA ARBEIDSMØTE 09012015 

 
Innledning 
 
Utgangspunktet for dette notatet er vedtaket i sak 52/14 om resultatuttelling for 
formidlingspoeng - gjennomgang før budsjettbehandling 2016 i Det sentrale 
forskningsutvalget1 11. desember 2014. I dette ser forskningsutvalget behov for at ordningen 
gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg av resultatkriterier, og ber om å få en 
sak til neste møte om organisering av arbeidet videre. 
 
I kjølvannet av vedtaket ble det 9. januar 2015 holdt et arbeidsmøte der Simone K.Heinz og 
Øyvind Nystøl fra forskningssekretariatet deltok sammen med Tor Martin Lien og Jan Arve 
Olsen fra Kommunikasjonsavdelingen, samt Tord Augland fra Universitetsbiblioteket.  
(Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen meldte forfall.) 
 
På møtet ble særlig tre forhold tatt opp/berørt:  
 

 Det ene var hvordan forskningsinformasjonssystemet/ rapporteringsdatabasen CRIStin 
fungerer som kilde for uttrekk av fakultetsvise oversikter over faglige tilsattes 
formidlingsaktivitet, og hvilke muligheter som finnes for å endre/justere 
rapportkategoriene. Tord Augland, UiAs superbruker på CRIStin, orienterte og svarte 
på spørsmål. 
 

 Det andre var åpenbare mangler i CRIStins registreringskategorier, sett i forhold til 
formidlingskategorier som det er ønskelig å rapportere aktivitet fra. Disse er særlig 
knyttet til aktivitet via digitale medier, spørsmål knyttet til verifisering av rapportert 
aktivitet, og del-vekting av noen, men ikke andre, kategorier.  
 

 Det tredje var hvordan man kan organisere det videre arbeidet for å gjennomgå og 
oppdatere registreringskategoriene som inngår i UiAs formidlingsmodul i henhold til 
vedtaket i sak 52/14. 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Utvalget endret navn til Universitetets forskningsutvalg (UF) 01012015. Utvalget kalles derfor Det sentrale 
forskningsutvalget (DSF) ved referanser til aktiviteter før nyttår, og Universitetets forskningsutvalg når det 
refereres til aktiviteter etter nyttår. 



Rapporteringsmuligheter og -utfordringer i CRIStin 
 
Slik fungerer det i dag: 
 
Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i 
Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og 
kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng. 
 
(Se hele listen, CRIStins «master-liste», her!) 
 
Basert på innrapportert aktivitet i Cristin, trekker Tord Augland en gang i året ut en 
oversikt/liste over formidlingsaktivitetene for hvert fakultet på UiA. Oversikten utgjør 
grunnlaget for tildeling av formidlingspoeng og tildeling av formidlingsinsentivmidler til 
fakultetene.  
 
Spørsmål: Kan vi endre eller føre opp egne (formidlings)kriterier i CRIStin? 
 
Det korte svaret er nei. Det er ikke er mulig å legge til nye kriterier/kategorier i CRIStins 
allerede eksisterende kategoriliste («master-listen»). Årsaken er at CRIStin er en sentral 
database og at endringer i kategorier kun kan gjennomføres i den nasjonale CRIStin-
organisasjonen – ikke ved den enkelte medlemsorganisasjonen.    
 
Konsekvensen for «formidlingslisten» ved UiA - som altså består av uttrekk fra CRIStins 
master-liste - er at den per i dag må klare seg med de kriteriene som allerede finnes.     
 
Spørsmål: Kan vi endre definisjonsbeskrivelsene av CRIStin-kategoriene så de bedre passer 
til formidlingskategoriene til UiA?  
 
Det korte svaret er nei her også. Med samme begrunnelse som ovenfor: CRIStin styres ikke 
av oss, men fra sentralt hold.  
 
(Se alle kategoribeskrivelsene her!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelle formidlingsrapporteringsmangler i CRIStin 
 
Ingen kategorier for digitale (formidlings)aktiviteter 
 
En åpenbar mangel i dagens versjon av CRIStin er fraværet av kategorier for rapportering av 
aktivitet via digitale medier og kanaler. Det gjelder også for formidlingsaktiviteter i henhold 
til UiAs formidlingskriterier.  
 
Eksempler: 
  

 Det finnes ingen kategorier for registrering av vitenskapelige og/eller 
formidlingsrelaterte aktiviteter knyttet til databaser. En database må derfor rapporteres 
under kategorien «oppslagsverk», på lik linje med en oppslagsbok av papir. 

 Aktiviteter uten ISBN-nummer (slik mange digitale aktiviteter mangler) kan vanskelig 
registreres. 

 En (vitenskapelig basert) formidlings-blogg kan ikke registres.    
 

Verifisering av formidlingsaktivitet er ikke mulig 

På møtet ble det også reist spørsmål rundt muligheten av å verifisere rapportert 
formidlingsaktivitet ut fra innrapportert aktivitet via CRIStin.  

Svaret her er nei, CRIStin kan ikke brukes som kontrollsted for dette. Hvem som helst kan 
derfor i dag rapportere inn formidlingsaktivitet i visshet om at det ikke vil bli kontrollert. 

(Det ble imidlertid understreket at man i dag baserer seg på tillit, og at det ikke foreligger 
noen grunn til mistanke om at denne tilliten blir brutt.) 

 

Del-vekting av enkelte rapportkategorier  

I formidlingsmodulen til UiA er enkelte av kategoriene delt inn i underkategorier som er 
vektet. Det gjelder særlig kategorien «Del av bok/rapport» som har seks underkategorier som 
hver er vektet 0,2. Spørsmål ble reist om dette er nødvendig, og om det ikke er bedre å la 
enhver kategoriaktivitet som gjelder, telle likt.    

 

 

 

 

 



Organisering av arbeidet videre 

I tråd med vedtaket i Det sentrale forskningsutvalget diskuterte arbeidsmøtet også hvordan 
man best mulig kan organisere arbeidet videre, med tanke på å foreslå et oppdatert og aktuelt 
utvalg av resultatkriterier i UiAs formidlingsmodul. 

I korte trekk ble dette skissert:  

 Det opprettes et arbeidsutvalg på ca. 7 personer som legger fram et forslag til reviderte 
kriterier i formidlingsmodulen. Utvalgets medlemmer kan være: 
 
- Vitenskapelig tilsatt – (leder)  
- Vitenskapelig tilsatt –  
- Vitenskapelig tilsatt –  
- Forskningssekretariatet – Seniorrådgiver Øyvind Nystøl 
- Universitetsbiblioteket – Universitetsbibliotekar Tord Augland 
- Kommunikasjonsavdelingen - Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen 
- Kommunikasjonsavdelingen - Informasjonssjef Jan Arve Olsen (sekretær) 

 

 Utvalgets mandat er å ta utgangspunkt i dagen formidlingspoengordning ved UiA, og 
å gjennomgå ordningen med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg av 
resultatkriterier. Til grunn for arbeidet legger utvalget vedtak i DSF-sak 52/14, samt 
dette notatet. (Det antas at gruppen må møtes tre ganger i løpet av våren 2015.) 
 

 Utvalget leverer sitt forslag slik at det kan fremme vedtak-sak for Universitetets 
forskningsutvalg på møte i juni 2015. 

 

 

Jan Arve Olsen 
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10/15 Informasjonsutveksling 
Arkivsak-dok. 15/00122-4 

Arkivkode.    

Saksbehandler  Wenche Flaten 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 10/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ingen forslag til vedtak fremmes. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

 

 

 

 

Ingen vedlegg. 

 

 

 

 


