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11/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Arkivsak-dok. 15/00122-10
Arkivkode.
Saksbehandler Wenche Flaten

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Simone Katharina Heinz
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Saknr
11/15

4

12/15 Protokoll fra møtet 4. februar 2015
Arkivsak-dok. 15/00122-11
Arkivkode.
Saksbehandler Wenche Flaten

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Saknr
12/15

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet 4. februar 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.

Simone Katharina Heinz

Vedlegg:
Protokoll Universitetets forskningsutvalg 4 februar 2015.pdf

Vedlegg til sak
Protokoll
Universitetets forskni
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MØTEPROTOKOLL
Universitetets forskningsutvalg
Dato:
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A7 001, Campus Kristiansand, UiA
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Tilstede:

Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder
Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk
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Per Kvist, Fakultet for kunstfag
Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag
Elisabeth Holen-Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning

Andre:

Simone Heinz, forskningsdirektør
Hilde Inntjore, forskningssekretariatet

Protokollfører:

Wenche Flaten, forskningssekretariatet
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1/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

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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Saknr
1/15

2/15 Protokoll fra møtet 11. desember 2014
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
2/15

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.

Møtebehandling
Ingen kommentar
Votering
Enstemmig
Vedtak
Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/15 Referatsaker og orienteringer
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
3/15

Forslag til vedtak:
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering.

Møtebehandling
1. Sensitive data
2. Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 20152019
Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/15 Drøftingssak: Hvilke områder vil Universitetets forskningsutvalg
fokusere på i 2015?
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
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.

Møtebehandling
Aktuelle tema som kom fram i diskusjonen:
 Kunstnerisk utviklingarbeid
For UiA som regional utviklingsaktør nevnes blant annet teknologi og helse. Hele
universitetet har et potensiale, også kunstfeltet. Per Kvist kan forberede et innspill til
utvalget og det kan tas opp som tema seinere.
 Rekruttering
Å rekruttere riktige ansatte er et viktig bidrag til forskning. Utvalget kan diskutere
hvordan UiA best kan få til god rekruttering.
Stikkord: Ha en aktiv tilnærming til rekruttering – vise interesse. Bruke nettverket til å
skaffe folk. Jobb til ektefelle.
 Samarbeid med regionen
Utvalget kan diskutere samarbeid og utvikling i samspill med regionen. Hvordan kan UiA
være aktiv eier til Agderforskning og Teknova? Hvordan kan UiA utvikle seg i samspill
med regionen, både med forskningsinstituttene, SSHF og andre aktører i regionen?
 Studenter som forsknings- aller undervisningsassistenter
Det ble etterspurt noen felles retningslinjer for ansettelse av studenter som forskningseller undervisningsassistenter.
 Styrke kommunikasjonen med de som forsker ved UiA
I denne forbindelse kan man invitere forskere, fagmiljøer, forskningsgrupper som kan
presentere seg og forskningen ut fra et gitt tema. Det kan settes et hovedtema for hvert
møte og innledere og gjester inviteres ut fra det.
Votering
Enstemmig
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.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/15 Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og
forskning
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
5/15

Forslag til vedtak:
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med
kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning.

Møtebehandling
Fra diskusjonen:
Det ble nevnt at man bør vurdere å presisere spørsmålene slik at de omhandler de ulike
nivåene i utdanningene.
Det ble problematisert at begrepet «forskningsbasert utdanning» brukes og ikke
«forskningsbasert undervisning».
Det ble også nevnt at denne kartleggingen antakelig vil reise en del problemstillinger som kan
diskuteres seinere i utvalget.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med
kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/15 Fordeling av interne støtteordninger for økt forskningsaktivitet 2015
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
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.

Møtebehandling
Fra diskusjonen:
Utvalget mener at kr 300.000 i overførte midler også bør fordeles og etter diskusjon ble det
foreslått at konferansestøtten beholdes og at midlene brukes på dette.
Andre konkrete tiltak som ble nevnt var støtte til prosjekter som involverer studenter og støtte
til cotutelle-ordningen, ellers vil alle tiltak som løfter institusjonen være aktuelle å støtte.
Votering
Enstemmig
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.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/15 Drøftingssak: Inspirasjonsseminar for forskningsgruppeledere og
oppfølging videre
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
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.

Møtebehandling
Kommentarer i møtet:
 Seminaret var inspirerende også fra et dekanperspektiv og det er positivt med slike
arrangementer.
 Gruppedynamikk og gruppesammensetning kan være et aktuelt tema for en samling
seinere.
 Det tas sikte på et seminar til høsten, ev. med samme foredragsholder
Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetets forskningsutvalg anbefaler at forskningssekretariatet jobber videre med
utvikling av forskningsgruppene i tråd med det som kom fram i møtet
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

8/15 Prosjektutviklingsstøtte, revidering av retningslinjer.
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
8/15

Forslag til vedtak:
Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget
og eventuelle endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling
Kommentarer i møtet:
 I tillegg til NFR og EU bør andre viktige nasjonale og internasjonale finansieringskilder
med strategisk betydning for UiAs fagområder nevnes i retningslinjene.
 Det bør vurderes om støtten skal differensieres ut fra hvor stort prosjektet er. En kan f.eks.
skille mellom prosjekter på under og over én million kroner, eller om prosjektet søker om
rekrutteringsstillinger (stipendiat, post.doc.) eller ikke.
 Søknadsbank med gode NFR-søknader ligger på Innaskjærs. Det er i tillegg planer om en
søknadsbank for EU-søknader.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget
og eventuelle endringer som fremkom i møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/15 Gjennomgang av kriterier for resultatuttelling for formidlingspoeng organisering av arbeidet videre
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
9/15

Forslag til vedtak:
Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget og
de endringsforslag som framkom i møtet.

Møtebehandling
Det kom ingen kommentarer i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/15 Informasjonsutveksling
Behandlet av
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
04.02.2015

Saknr
10/15

Forslag til vedtak:
Ingen forslag til vedtak fremmes.

Møtebehandling
Fellesløft III
UiA har sluttet seg til ordningen. Fellesløft III skal være rettet inn mot å bidra til flere
verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Fellesløft III er tenkt gjennomført innenfor
rammen av FRIPRO og i form av prosjekter med romsligere bevilgninger og lengre
tidshorisont enn de ordinære forskerprosjektene, men allikevel langt mindre omfattende enn et
SFF. Som tidligere Fellesløft er dette også foreslått som et spleiselag mellom universitetene
og Forskningsrådet (50/50).
Forskningsrådet har sendt brevet til Kunnskapsdepartementet og venter på svar for å få
bekreftet om Fellesløft III kan gjennomføres. Forskningssekretariatet vil informere
fakultetene så snart det foreligger mer informasjon.
I foreslått Fellesløft III må ledelsen ved hver institusjon sende en oversikt over søknader de
ønsker skal være med. Institusjonen må selv prioritere blant de best rangerte prosjektene som
blir sendt inn til FRIPRO. Hvordan dette kan gjøres vil bli diskutert i et av de nærmeste UFmøtene.
Utvisningssak
Viserektor orienterte om utvisningssak.
Regionplan Agder 2020
Inger Holen fra Regionplan Agder 2020 presenterte skisse til struktur for ny regional FoUstrategi.
Strategien skal behandles i fylkestingene i mars og det blir høring på seks uker. Det
arrangeres høringskonferanse 19. mars.

Vedtak
Ingen forslag til vedtak ble fremmet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/15 Referatsaker og orienteringer
Arkivsak-dok. 15/00122-9
Arkivkode.
Saksbehandler
Wenche Flaten

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Saknr
13/15

Forslag til vedtak:
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering.

Simone Katharina Heinz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

UiA godkjent som forskningsinstitusjon av EUROSTAT
Likestillingsprosjekt, BALANSE-midler til UiA
Org 15 – Forskningsadministrasjon og prosjektstøtte
Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA, 2014
Status ekstern finansiering
Fellesløft III

Vedlegg:
Orienteringssak EUROSTAT er EU kommisjonens.pdf
Orienteringssak likestillingsprosjekt BALANSE-midler UiA.pdf
Orienteringssak ORG15.pdf
Orienteringssak Pronett-rapport 2014.pdf
Orienteringssak status ekstern finansiering.pdf
Orienteringssak_Fellesløft IIIdocx.pdf

Vedlegg til sak
Orienteringssak
EUROSTAT er EU kom

Orienteringssak
likestillingsprosjekt BA
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Orienteringssak
ORG15.pdf

Orienteringssak
Pronett-rapport 2014

Orienteringssak
status ekstern finansi

Orienteringssak_Fell
esløft IIIdocx.pdf
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UF – Orienteringssak
Fra: Ellen Frivold

UiA er godkjent som forskningsinstitusjon av EUROSTAT
EUROSTAT er EU kommisjonens «statistisk sentralbyrå». Deres oppgave er blant annet å sørge for at
data på nasjonalt nivå i medlemstatene blir bearbeidet slik at det er mulig å sammenligne statistikker
og lage fellesanalyser for hele EU på områder som er nødvendige for beslutningstakerne. Dataene
samles inn på micro‐nivå og vil nå kunne gjøres tilgjengelige for forskere ved UiA. Forutsetningen er
selvfølgelig at innsamlingen er relevant og er begrunnet i en prosjektsøknad som skal godkjennes av
EUROSTAT.
UiA har måttet gå gjennom en godkjennelsesprosess og dokumentere informasjonssikkerheten ved
institusjonen, formidlingsaktiviteter, forskningsaktiviteter m.m. Det er derfor fint å kunne meddele at
vi nå er godkjente og i Norge er det bare NTNU, BI og enkelte institutter ved UiO som har en slik
godkjenning i Norge.
Vil du vite mer om EUROSTAT og hva slags data på overnasjonalt nivå de sitter på så sjekk:
1. Hva Eurostat gjør: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
2. Oversikt over fremgangsmåte for å få tilgang til Microdata:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview
NB! Step 1 er gjennomført. Kontakt Forskningssekretariatet for nærmere opplysninger.
3. Søknadsprosedyre og lenker til søknadsskjemaer m.m.:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/203698/How_to_apply_for_microdata_ac
cess.pdf/82d98876‐75e5‐49f3‐950a‐d56cec15b896

Orienteringssak: BALANSE-midler til UiA
Forskningsrådets program «Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse
(BALANSE)» lyste ut midler for andre gang høsten 2014. Hovedmålet for programmet er å
bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og
innovative tiltak. UiAs søknad "Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder – KABAL" var
en av syv som fikk tilslag, av til sammen nitten søknader om midler. Også Agderforskning og
Senter for likestilling er partnere i prosjektet.
Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen og bevisstheten om betydningen av
kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse, og å gjennomføre tiltak som bedrer
situasjonen ved UiA. Rekruttering inn til UiA står sentralt i prosjektet, men det legges også
vekt på en intern rekruttering og karriereutvikling videre opp i faglige lederstillinger.
Prosjektet er forankret i ledelsen ved at viserektor for forskning leder prosjektgruppen, som
før øvrig skal bestå av to faglige ledere, personaldirektør, leder av Senter for likestilling,
likestillingsrådgiver, forskningsdirektør, representant fra Agderforskning og tillitsvalgte. Det
er også forankret i UiAs strategiske plan, der kjønnsbalanse er et uttalt mål, og i handlingsplan
for likestilling og integrering, der det uttales at UiA skal en tilnærmet lik fordeling av kvinner
og menn i alle stillingskategorier og alle enheter.
Prosjektets viktigste tiltak og innhold er:
Lederutvikling: I programmet for utvikling av vitenskapelige ledere vil det tas opp kjønnsog likestillingsperspektiv, som skal øke bevisstheten og kunnskapen om hvordan man helt
konkret går frem for å øke likestillingen i rekruttering, lønn, karriereutvikling og på andre
områder. Kurs i forskningsledelse vil revideres for å gjøre kjønns- og likestillingsperspektiver
gjennomgående også der.
Search- and Find-komiteer: Disse skal ha som oppgave å finne og kontakte kompetente
kvinner i forbindelse med tilsettinger. Det legges særlig vekt på å etablere slike komiteer for
fagområder o gmiljøer hvor det er få kvinnelige professorer og forskningsledere i forhold til
rekrutteringsgrunnlaget
Professorvurdering for kvinnelige førsteamanuenser: Kvinnelige ansatte som har avlagt
doktorgrad og som etter 5 år eller mer ikke er professorer, og som er ansatte på et institutt
med få kvinnelige professorer, kan søke om å få en vurdering av hvordan de ligger an i
forhold til professorkompetanse. Basert på vurderingen skal det lages en plan for kvalifisering
sammen med nærmeste overordnede. Inntil 30 kvinner skal få slik vurdering i løpet av
prosjektperioden.
Bistand til søknad om eksterne forskningsmidler: Prosjektet skal finansiere at kvinnelige
stipendiater mot slutten av stipendiatløpet får bistand fra en erfaren forsker til å søke eksterne
midler til videre forskning. Alle kvinnelige stipendiater kan søke slike midler, men de som
sitter i miljøer med få kvinnelige professorer vil prioriteres. Får kvinnene eksterne midler som
dekker en post doc-stilling, får de slik stilling på UiA. Dette vil øke andelen kvinnelige
professorer og forskningsledere på sikt.
Forskning: I tillegg til disse tiltakene har Agderforsknings forstudie avdekket et behov for
ytterligere kompetanse/forskning. Agderforskning vil derfor bli engasjert til å gjøre en videre

analyse av lønnsstatistikken for å se om årsaken til at kvinner øker noe raskere enn menn
skyldes at menn har nådd ”lønnstaket” eller andre faktorer. Videre vil de foreta en analyse av
hvorvidt menn i større grad enn kvinner får engasjementer/ansettelser ved UiA etter avlagt
doktorgrad. Agderforskning vil også følge, dokumentere og systematisere tiltakets prosesser
og erfaringer. Den største oppgaven vil imidlertid bli å foreta en analyse av arbeidsoppgavene
blant og arbeidsplanene til kvinnelige og mannlige faglige ansatte i organisasjonen, for å se
om eventuelle forskjeller i arbeidsoppgaver og arbeidsplaner gir systematisk ulike muligheter
for meritterende forskning.
I tillegg til disse tiltakene vil UiA i prosjekt- perioden selv jobbe med følgende egenfinansiert
tiltak
Ledersamlinger: UiA skal i Balanse-perioden integrere kjønns- og likestillingsperspektiver i
sine jevnlige ledersamlinger.
Ledelse: UiA skal jobbe for å få økt andel kvinnelige dekaner og instituttledere ved neste
valg.
Lønnsbalanse: Ingen lønnsforskjeller ved UiA skal skyldes kjønn. Universitetet vil sørge for
at menn og kvinner innplasseres likt ved nyansettelser og at lønnsforskjeller som skyldes
kjønn utjevnes.
Fakultetenes likestillingskontakter: Likestillingskontaktene ved fakultetene sine oppgaver
skal gjennomgås og deres roller tydeliggjøres.
Varslingssystem: Agderforsknings forstudie har avdekket at kvinner ved UiA har blitt
diskriminert og trakassert og at det interne systemet for varsling av uønskede forhold ikke
fungerer tilfredsstillende. For å bedre arbeidsmiljøet og sikre ivaretagelse av varslere, skal
UiA gjennomgå rutinene for varsling.
Tildelingen fra Norges forskningsråd er på 4.5 millioner, som tilsvarer UiAs egenandel inn i
prosjektet. Det starter opp våren 2015 og løper til våren 2018.

Orienteringssak: ORG15, Forskningsadministrasjon og prosjektstøtte
Arbeidsgruppe 3 i ORG15 skal se på forskningsadministrasjon og prosjektstøtte. Gruppens
mandat er å si noe kort om dagens tjenester og organisering, hvilke fordeler og svakheter den
ser, gi innspill til forbedringer i tjenestene og å foreslå eventuelle endringer i organisering av
tjenesteområdene.
Arbeidsgruppen er gitt følgende tjenesteområder: kilder for og påvirkningsmuligheter for
ekstern finansiering av forskningsaktivitet, søknadsskriving, kvalitetssikring, støtte i
gjennomføringsfasen og prosjektoppfølging, utarbeiding og oppfølging av avtaler/kontrakter,
og andre tjenesteområder om gruppen finner det naturlig. På bakgrunn av disse punktene
forstår gruppen oppdraget som å se på den prosessen det er å søke om, etablere og
gjennomføre forskningsprosjekter med ekstern finansiering. Videre tar gruppen utgangspunkt
i at UiA har, og fortsatt skal ha, en gjennomgående administrasjon, med matriseorganisering.
Prosesser skal derfor kunne flyte gjennom organisasjonen uten å hindres av skiller mellom
enheter.
Vi har delt prosessen inn i tre faser, og forholder oss særlig til dem når det gjelder beskrivelse
av dagens situasjon, og hva som er fordeler og svakheter ved den. Den første fasen er førfasen, der hovedvekten er på å orientere seg i muligheter for finansiering og å utarbeide
søknader. Denne fasen starter når beslutning er tatt om å søke finansiering, og strekker seg
frem til en søknad om et forskningsprosjekt er sendt. Den andre fasen er under-fasen, som
starter ved tilslag om finansiering av et prosjekt, og dekker gjennomføring av prosjektets
hovedinnhold. Den tredje fasen er etter-fasen, hvor rapportering, avslutning og evaluering er i
fokus. Når det gjelder innspill til forbedringer, eventuelt til endringer, forholder vi oss noe
friere til denne fase-inndelingen, for ikke å gi en for oppstykket tilbakemelding.
Det gis en orientering i møte om hva arbeidsgruppens har kommet frem til per da.

Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet
forskning (Pronett) ved UiA, 2014

Foto: Trine Nylehn
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Forord
Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved Universitetet i Agder er nå inne i sitt
fjerde år. Nettverket er et konkret uttrykk for at universitetet har satt profesjonsrettet
forskning på dagsorden. Som et universitet med en rekke profesjonsutdanninger, har UiA
mulighet for å utvikle spennende arenaer for samarbeid på tvers av fakulteter og utdanninger,
også i samspill med eksterne regionale aktører. Som en tverrfakultær satsing er det imidlertid
alltid en fare for å bli noe usynlig. Med denne rapporten ønsker vi å bøte noe på det ved å
presentere de aktivitetene som nettverket har vært involvert i det siste året, og samtidig skape
et grunnlag for å diskutere fremtidig organisering og videre satsning på profesjonsrettet
forskning.

Anne Marie Støkken
Leder av Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved Universitetet i Agder
Februar 2015, Universitetet i Agder
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Innledning
Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA ble etablert i 2012 etter vedtak i
universitetsstyret. Det hadde noen år tidligere (2010) blitt gjennomført en intern utredning om
mulighetene for å utvikle en profesjonsrettet og praksisorientert ph.d.-utdanning ved UiA og
et eventuelt innhold i denne.1 Det ble også satt av midler på budsjettet til driften av nettverket.

Nettverkets formål har vært å stimulere til forskning på områder som er relevante for
velferdsstatens profesjoner.2
Pronett har et arbeidsutvalg3 med medlemmer fra:
-

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Fakultet for humaniora og pedagogikk
Fakultet for teknologi og realfag
Fakultet for økonom og samfunnsvitenskap (fra 2014: Fakultet for samfunnsvitenskap)

Førsteamanuensis Anne Halvorsen (Fakultet for samfunnsvitenskap) var leder de to første
årene, og professor Anne Marie Støkken (Fakultet for samfunnsvitenskap) overtok fra 2014.
Rådgiver Ottar Michaelsen (Avdeling for lærerutdanning) har vært sekretær for nettverket i
hele perioden.
Det står pt. 66 personer innmeldt som medlemmer i nettverket. Tabellen nedenfor viser
medlemmenes tilhørighet, samt hvor deltakere på Pronett-seminarer i tidsrommet 2012-2014
kommer fra.
Tilhørighet
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Fakultet for humaniora og pedagogikk
Fakultet for teknologi og realfag
Fakultet for kunstfag
Fakultet for
samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen
Avdeling for lærerutdanning
Forskningssekretariatet
Pedagogisk utviklingssenter ved UiA (PULS)
Eksterne

Antall
medlemmer4
19
16
2
3
5

Deltakere på seminar i 2012
- 2014
14
20
3
6
28

4
1

5
3
2
346

65

1

Utredning av innhold i profesjonsrettet og praksisorienetert ph.d.-utdanning ved UiA (2010).
Jf. http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/maal-og-visjon
3
Jf. http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/organisering
4
Jf. http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/medlemmer
2
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Seminarer
I 2014 ble det gjennomført syv seminarer i regi av Pronett:7
Tidspunkt Tema

Deltakere

17.1.2014

Profesjonelt arbeid i møte med informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Arrangert i samarbeid med Senter for
e-Helse og omsorgsteknologi.
Innledere/presentasjoner: Rune Fensli (UiA), Anne Marie
Støkken (UiA), Carl Erik Moe (UiA), Jorunn Gjedrem (UiA),
Petter Mathisen (UiA), Hans Olav Omland (UiA), Torbjørg
Træland Meum (UiA)

21 (20 UiA,
1 ekstern)

7.5.2014

Har vi blitt teknologiske kjemper, men etiske pygmeer? Etiske
utfordringer ved bruk av ny teknologi
Innleder/presentasjon: Bjørn Hofmann (UiO/HiG)

30 (26 UiA,
4 eksterne)

5.6.2014

Barn, barnevern og byråkrati: Hvor blir barnets stemme av?
Innleder/presentasjon: Irmelin Kjelaas (HiT)

30 (16 UiA,
14 eksterne)

16.6.2014

Presentasjoner innen profesjonsrettet forskning ved UiA
Innledere/presentasjoner: Kirsten Horrigmo (UiA), Claire V.
Berg (UiA), Åse Haraldstad (UiA), Aslaug Kristiansen (UiA),
Hans Hodne (UiA), Inger M. Tallaksen (UiA), Anne M. Støkken
(UiA)

12 (UiA)

17.6.2014

Aktuelle og relevante forskningstemaer i nordisk
profesjonsforskning
Innleder/presentasjon: Katrin Hjort (Syddansk Universitet/UiA)

12 (UiA)

18.9.2014

Presentasjoner innen profesjonsrettet forskning ved UiA
Innledere/presentasjoner: Odin Lysaker (UiA), Elisabeth
Haakedal (UiA), Irene Trysnes (UiA), Solveig Sagatun (UiA),
Torunn Ask (UiA), Cornelia Brodahl (UiA), Hilde Witsøe (UiA)

14 (12 UiA,
2 eksterne)

3.12.2014

Evaluering, evalueringsforskning og forskning - hva er
forskjellen?
Innleder/presentasjon: Anne H. Halvorsen (UiA)

22 (10 UiA,
12 eksterne)

5

Agderforskning: 5, SSHF: 1
Agderforskning: 6; Bufetat/RVTS: 6; SSHF: 6; Annen tilhørighet: 16
7
For mer informasjon om gjennomførte og planlagte seminarer, se: http://www.uia.no/senter-ognettverk/pronett/pronett-seminarer-i-2015
6
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Pronett-FoU-midler 2014
Følgende prosjekter fikk tildeling av Pronett-FoU-midler i 2014:


Oddgeir Tveiten: Future Learning Lab



Forskergruppa Barns oppvekst og levekår: bokprosjekt



Aslaug Kristiansen, Claire V. Berg, m.f.l: Inquiry-based teacher education: preparing
for life-long learning (IBTE)



Johannes Hovland, m.fl.: publikasjonsarbeid



Helen Eikeland: reisestipend

Stipendiatutvalg for profesjonsforskning
Universitetet i Agder har i likhet med de to andre unge universitetene i Nordland og i
Stavanger, fått tildelt stipendiatstillinger øremerket for profesjonsforskning. I tillegg er det
flere andre stipendiater ved UiA som arbeider med problemstillinger av relevans for
profesjonsforskning. Spørsmålet om å etablere et eget ”stipendiatutvalg” i regi av Pronett, ble
derfor aktualisert. Det ble innkalt til møte med aktuelle stipendiater i april 2014. Der ble det
signalisert en klar interesse for å etablere et slikt utvalg, med møtefrekvens ca. to ganger per
semester. Det ble holdt to møter i utvalget høsten 2014.
Møtene skal brukes til å legge fram prosjekter og få tilbakemeldinger fra både andre
stipendiater og faglig ansatte. Det kan også være aktuelt å diskutere spørsmål som kan være
av mer generell interesse for stipendiatene. Møtene legges til dager da Katrin Hjort (professor
II) kan delta, og både hun og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget i Pronett deltar i den grad
de har tid og kapasitet.
Fra 2015 vil stipendiatene ”drifte” dette forumet selv, mot en liten godtgjøring, ved at en av
dem (i første omgang Siv K. Schrøder) har påtatt seg de administrative oppgavene; som
møteinnkalling, fordeling av oppgaver, etc. Følgende ni personer har til nå vært med i
stipendiatutvalget:
-

Hege Mari Johnsen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

-

Ingunn Elisabeth Stray, Fakultet for humaniora og pedagogikk

-

Lisbeth Ljosdal Skreland, Fakultet for humaniora og pedagogikk
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-

Dag Øystein Nome, Fakultet for humaniora og pedagogikk

-

Andreas Reier Jensen, Fakultet for humaniora og pedagogikk

-

Christine Watne Kristiansen, Fakultet for humaniora og pedagogikk

-

Helen Eikeland, Fakultet for humaniora og pedagogikk

-

Cecilie Revheim-Rafaelsen, Fakultet for samfunnsvitenskap

-

Siv Kristine Schrøder, Fakultet for samfunnsvitenskap

Professor II – stilling
For å styrke det faglige arbeidet rettet mot profesjonsforskning ble det tidlig bestemt av
arbeidsutvalget at en ville opprette en professor II-stilling knyttet til nettverket. Stillingen er et
ledd i UiAs satsing på forskning knyttet til profesjonsutdanningene i helse, skole og sosial
(Pronett), og finansieres av sentrale midler satt av til dette formålet. Stillingen skal være en
ressurs for alle profesjonsutdanningene ved UiA, med et særlig ansvar for strategisk tenkning,
arbeid med søknader, veiledning, etc.
I april 2014 tiltrådte Professor Katrin Hjort ved Syddansk universitet denne stillingen.8 Hun er
av praktiske/administrative grunner tilsatt ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (Fakultet
for samfunnsvitenskap), men er – og skal være - en ressurs for hele nettverket. I løpet av 2014
har hun deltatt i en rekke seminarer, veiledet studenter og hatt en sentral rolle i utforming av
prosjektsøknad til FINNUT-programmet i Norges forskningsråd (NFR), (se nedenfor).
Videre har Katrin Hjort vært drivkraften bak det nordiske forskningskurset "Inkludering og
ekskluderingsprosesser i utdanning" i januar 2015. Kurset ble arrangert i samarbeid mellom
UiA, Syddansk Universitet, Universitetet i Lund og Professionshøyskolen UCSyddanmark.
Fra UiA deltok professor Aslaug Kristiansen og ph.d.-stipendiat Ingunn Stray. Med tanke på
videre norsk-dansk samarbeid er det dessuten etablert en kontakt mellom UiA og
Professionshøjskolen Lillebælt, for utvikling av den såkalte "Lillebælt"-modellen for
tverrprofesjonell og praksisrettet utdanning på velferdsutdanningenes bachelor- og
masternivå.

8

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/katrinh
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Arbeid inn mot Forskerskolen PROFRES9
Etablering av Pronett kom omtrent samtidig med, og kan delvis forstås i lys av, etablering av
et universitetsnettverk for profesjonsforskning (heretter omtalt som Universitetsnettverket)
mellom Universitetet i Nordland, (UiN), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i
Agder (UiA). På bakgrunn av en utlysning i NFR, ble det våren 2012 arbeidet med en søknad
om en felles forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning. Denne søknaden ble
ikke innvilget, men de tre universitetene besluttet å arbeide videre med planene, med sikte på
å etablere en forskerskole i egen regi. Dette samarbeidet ble blant annet forankret i Pronett, og
medlemmer av arbeidsutvalget i Pronett også har vært aktive i denne prosessen.
Forskerskolen PROFRES ble etablert og startet 1. september 2014, og første ordinære kurs ble
holdt i oktober ved UiS.10 Ved oppstart var det 18 stipendiater, av disse var fem fra UiA. I
tillegg til stipendiatene som er tatt opp på forskerskolen, vil også andre kunne delta på
enkeltarrangementer når det ledig plass.

Søknadsarbeid
Samarbeidet i arbeidsutvalget i Pronett har også bidratt til søknadsarbeid rettet mot NFR og
etablering av et felles ph.d-kurs (se nedenfor).
Da Katrin Hjort ble tilsatt som professor II, startet en diskusjon om mulig faglig samarbeid
om profesjonsrettete søknader ved kommende utlysninger i Norges forskningsråd. Tanken var
å bruke høsten 2014 til utvikle/komme fram til noen temaer ”på tvers” som kunne være
aktuelle å spille inn i forbindelse med relevante utlysninger. Slike søknadsprosesser blir
imidlertid vel så ofte styrt av andre interne og/eller eksterne forhold som av strategisk
planlegging. Slik ble det også i dette tilfelle. Høsten 2014 tok representanter for en
arbeidsgruppe som arbeidet med tverrprofesjonell utdanning ved UiA kontakt med
arbeidsutvalget i Pronett for å se på mulighetene for et samarbeid, slik at forskning og
utdanning rettet mot profesjonsfeltet i større grad kunne ses i sammenheng. Omtrent samtidig
lyste NFR ut midler til “kompetanseprosjekter” i FINNUT-programmet, med søknadsfrist 26.

9

Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning
http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/
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november.11 Dette resulterte i at de to utvalgene (for tverrprofesjonell forskning – heretter
omtalt som Profund - og AU Pronett ), gikk sammen om en søknadsprosess. Denne involverte
også eksterne aktører, som Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune. Mange bidro i
denne søknadsprosessen, som kanskje gikk noe raskere enn normal prosedyre, og i hvert fall
raskere enn planlagt. En professor II dedikert for arbeidet var av stor betydning i denne
prosessen. Det endte med at det ble sendt en søknad, med professor Aslaug Kristiansen ved
Institutt for pedagogikk, som prosjektleder. Søknaden er foreløpig ikke behandlet i NFR.
Uansett utfallet av denne søknadsrunden, ble det gjort et grunnlagsarbeid og utviklet en
tverrprofesjonell samarbeidsarena av stor betydning for senere søknader.
Pronett representert ved professor Åshild Slettebø fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,
ble i 2014 invitert til å delta i en søknad til NFR’s program PraksisVEL i samarbeid med
Nordlandsforskning, UiA, UiN og UiS samt praksisfeltet i kommunenes helse- og
sosialtjeneste. Søknaden gjaldt forprosjekt til å utvikle en større søknad til NFRs utlysning i
mai 2015. Søknaden til PraksisVEL ble innvilget og forskningsgruppen er i gang med å
utvikle en søknad med tittel: «Drivkrefter for samarbeidsdreven innovasjon».

Samarbeid om ph.d-kurs internt
Som en synergieffekt av samarbeidet i Pronett generelt og arbeid med forskerskolen
PROFRES, er det utviklet et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Institutt for
sosiologi og sosialt arbeid om etablering av et felles ph.d-kurs. Det skal inngå i en
spesialisering i pedagogikk og i et ph.d-program for Fakultet for samfunnsvitenskap og er et 5
studiepoengs kurs med tittelen ”Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner”. Begge de
involverte instituttene har et forholdsvis lite antall stipendiater. Det vil klart være
ressursbesvarende å kunne tilby et felles kurs. I tillegg vil stipendiatene kunne ha nytte av
samhandlingen på tvers av profesjonsfaglige grenser. Kurset er planlagt til siste uke i mai
2015. Da det er snakk om samarbeid på tvers av to fakultet, kan det forutsette godkjenning av
universitetsstyret.

11

www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=finnut%2FHovedsidemal&cid=1253990820575
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Veien videre: om utvikling og forankring av profesjonsrettet
utdanning og forskning
Status for Pronett ved årsskiftet 2014/2015 er at virksomheten er blitt mer kompleks, i den
forstand at det er flere aktører involvert. Det er flere fora som Pronetts aktiviteter må vurderes
i forhold til. Profund og stipendiatutvalget er nevnt. I tillegg er det under etablering et forum
for lærerutdanningsrelevant forskning. Det er derfor behov for en avklaring av organisatoriske
spørsmål knyttet til Pronett. Arbeidsutvalget vil gå i en dialog med de andre
aktørene/utvalgene for å finne fram til en hensiktsmessig organisering som kan ivareta de
forskjellige aktørenes, inklusive Pronetts, autonomi og fleksibilitet, samtidig som forholdet
mellom aktørene/ foraene blir tydeligere og kan skape et grunnlag for økt samarbeid.
I forlengelsen av en slik debatt aktualiseres også spørsmålet om etablering av et senter for
profesjonsrettet forskning ved UiA.
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Orienteringssak: Status ekstern finansierte forskningsprosjekter
H2020/ EU
Første år i H2020 er omme og vi har fått svar på de fleste søknader som ble sendt hittil. UiA har sendt
16 søknader til H2020/EU i 2014, hvor UiA var koordinator for to prosjekter og partner i de øvrige. De
fleste søknader er sendt fra Fakultet for Teknologi og realfag. Resultatene på søknadene er:
‐ to ERC Consolidator Grant‐søknader har kommet til intervjurunden, men begge fikk avslag i siste
runde
‐ ett innvilget H2020‐prosjektet «Smart Mature Resilience», der UiAs Senter for integrert
krisehåndtering deler den faglige koordineringen sammen med Tecnun Universidad de Navarra, som
er den administrative koordinatoren mot EU.
‐ ett innvilget prosjekt i programmet Creative Europe: «PLATFORM shift+» er et prosjekt under DG
Education and Culture (ikke H2020), med målet å utvikle nye teaterformer for unge personer i den
digitale verden.
‐ en utestående søknad som er under vurdering
‐ resten av søknadene er avslått
En første stemningsrapport fra andre norske universiteter viser at andre ‐ i lik linje med oss –
opplever at nåløyet for å nå fram har blitt enda smalere i H2020 enn i FP7. Før å møte den større
konkurransen om H2020 midler har UiA søkt Forskningsrådet om økte midler til
prosjektetableringsstøtte (PES 2020). Ambisjonen er at en større rammebevilgning skal bidra til
søknader av høyere kvalitet. Det skal også tillegges at 15 % av disse midlene kan brukes til
posisjoneringsaktiviteter i H 2020. For å bygge nettverk kan det også brukes COST‐nettverkene, noe
som UiA ikke har brukt hittil. I mars arrangerer UiA i samarbeid med NFR en
prosjektutviklingsworkshop i Grimstad. NFR har også tatt grep for å bedre søknadene fra Norge, og
arrangerer mer målrettede workshops som for eksempel en evaluation workshop 15. april for miljøer
som planlegger å søke som koordinator på utlysninger i programmene Europe in a changing world og
Secure Societies i 2015.
NFR og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
UiA har fått tilslag på flere større NFR‐prosjekter i slutten av 2014/ begynnelsen av 2015: SFI Offshore
Mechatronics, to prosjekter innen Petromaks (en som prosjektleder, en som partner),
likestillingsprosjektet innen Balanse‐programmet, i tillegg til flere mindre tilsagn (arrangementstøtte/
reisestøtte). UiA er også veiledende institusjon på fem PhD i offentlig sektor finansiert av
Forskningsrådet i 2014, i samarbeid med Kristiansand kommune, Sørlandet Sykehus HF og Aust‐
Agder Fylkeskommune.
Noen av de store kommende utlysninger er Nasjonale forskerskoler (frist april 2015), FME (frist
november 2015) og SFF (frist november 2015). Det forventes også at det blir et fellesløft i år i
forbindelse med FRIPRO, og at dette retter seg mot forskningsmiljøer som har potensial til å bli
internasjonalt ledende (FRIPRO TOPPFORSK, se egen orienteringssak om det). Andre programmer
som er relevant for UiA og skal ha utlysning om forskerprosjekter i 2015 er for eksempel FINNUT,
DEMOS, Praksisvel og Helsevel.
UiA har per i dag et stort prosjekt pågående under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Music
without Borders – tradisjonsmusikk fra Setesdal i møte med verdensmusikere). Det ble sendt tre

søknader til siste utlysningen i programmet. Samtlige fikk gode score og ble funnet støtteverdige,
men ingen fikk tilslag.
RFF og Sørlandets kompetansefond
RFF har i høsten 2014 utlyst regionalt offentlig prosjekt innen utdanningsforskning. UiA kunne ikke
stå som prosjektleder av disse, men er med som samarbeidspartner i et utdanningsprosjekt ved Ve
skole innen digital interaktiv matematikkundervisning. UiA har fått bevilget et regionalt
kvalifiseringsprosjekt i 2014.
Når det gjelder utlysning av RFF‐hovedprosjekter i 2015 anses det som sannsynlig at utlysningen
primært vil være rettet mot bedrifter i regionen (avgjøres på styremøte i mars). RFF Agder vil i tillegg
ha utlysning av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte mot internasjonale
forskningsfinansiering, som er relevant for UiA.
UiA fikk tildelt 3,3 mill kr fra Sørlandets kompetansefond i februar 2015. En del av dette er
videreføringer av tidligere tildeling, men det er også en stor ny tildeling på 1,25 mill kr til
kompetanseprosjektet “Future Robotics”.

Fra: Forskningssekretariatet

Dato:

[Legg inn fakultet/enhet]

Til:

Sak nr.:
Arkiv nr.:

Kopi til:

Orienteringssak:
FELLESLØFT III/ Toppforsk

Universitetene og forskningsinstitusjonene går nå sammen om å legge 750 millioner kroner i
potten til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) over syv år. Fellesløft III vil komme som en egen
søknadstype innenfor FRIPRO-programmet med søknadsfrist 27.mai. Pengene skal sikre
langsiktig finansiering av forskningsmiljøer som har potensial til å bli internasjonalt ledende
innenfor sine felt.
Satsingen skal gå i to faser, der første fase starter opp i 2016 og varer i fem år, og andre fase
starter i 2018 og varer ut 2022. Forutsetningen er at Kunnskapsdepartementet øker FRIPROs
budsjett med tilsvarende beløp.
I foreslått Fellesløft III må ledelsen ved hver institusjon sende en oversikt over søknader de
ønsker skal være med. Institusjonen må selv prioritere blant de best rangerte prosjektene (de
som har fått karakter 6 eller 7). Forskningssekretariatet kommer tilbake til hvordan det kan
gjøres i et UF-møte.
Prosjektene som får støtte i den nye satsingen, skal få til sammen mellom 15 og 25 millioner
kroner over 4 til 5 år. Satsingen vil være åpen for alle norske institusjoner som søker FRIPRO.
Mer informasjon om Toppforsk/ Fellesløft III er her:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Stort_spleiselag_for_sterke_fagmiljer/1254006531
941?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

14/15 Drøftingssak: Rekruttering
Arkivsak-dok. 15/01313-1
Arkivkode.
Saksbehandler Simone Katharina Heinz

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Saknr
14/15

Forslag til vedtak:
Forskningsdirektøren forbereder rekruttering som tema på forskningsutvalgets heldagsseminar i
juni ut fra innspillene som kommer fram i møte.

Simone Katharina Heinz
Hva saken gjelder
Under Drøftingssak 4/15: Hvilke områder vil Universitetets forskningsutvalg fokusere på i
2015? ble rekruttering nevnt som et av de viktigste temaene å diskutere i 2014.
Forskningsdirektøren foreslår at rekruttering blir tema på forskningsutvalgets heldagsseminar i
juni. For å forberede seminaret ønsker forskningsdirektøren å få innspill på hvilke tema innenfor
rekruttering utvalget ønsker å fokusere på og hvordan - hvem som kan være mulige innledere til
disse temaene.
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Saksunderlag
Rekruttering ble nevnt som et av de viktigste temaene som Universitets forskningsutvalg ønsker
å fokusere på i 2015 (UF-sak 4/15). Hvordan kan UiA tiltrekke seg gode vitenskapelige ansatte,
som kan bidra til oppbygging av forskningsaktiviteten? Og hvordan kan vi gi de nyrekrutterte
vitenskapelige ansatte en god start? Hvordan kan vi ta vare på disse? Stikkord som ble nevnt
under diskusjonen er:
- ha en aktiv tilnærming til rekruttering
- bruke nettverket til å få relevante kandidater interessert i stillingen
- hvordan skaffe jobb til ektefelle?
Rekruttering – Problemstillinger nasjonalt og ved UiA
Kunnskapsministeren tok rekruttering opp i sin tale på kontaktkonferansen i januar 2015: «Vi vil
både ansvarliggjøre dere og gi dere myndighet til å føre en personalpolitikk som tiltrekker de
flinkeste folkene». I tillegg til forsøket med innstegsstillinger (høringen ble drøftet i UF-sak
55/14), fremmet kunnskapsministeren to forslag ved kontaktkonferansen:
- Regjeringen vil gi institusjonene større muligheter for fast ansettelse av personer med ekstern
finansiering, men avgrense fortrinnsretten til ordinære vitenskapelige (kombinerte) stillinger.
- Regjeringen vil endre reglene slik at institusjonene får innflytelse over hvilke kompetansekrav
som skal stilles til stillinger og kontroll over bedømmingsprosessene til opprykk. I praksis
innebærer det at institusjonene bare forpliktes av opprykksvurderinger som er gjennomført i regi
av egen institusjon. Forslag til endring av forskriftet er sendt til høring til institusjonen
(høringsfrist 29. april).
Problemstillinger knyttet til rekruttering berøres også i ORG15 gruppe 2 som arbeider med
Internasjonalisering. Problemstillinger som har vært reist der er: Den internasjonale
konkurransen knyttet til rekruttering der vi (Norge) ofte taper på grunn av mye byråkrati i
forbindelse med ansettelsesprosesser. Har vi selv noen «tidstyver» som kan elimineres? Videre
har gruppen diskutert tiltak som også er nevnt i Handlingsplanen for internasjonalisering 201415 som går på hvordan man skal beholde utenlandsk arbeidskraft ved også å tilby partnere
språkopplæring, sammen med den ansatte. Det vil uten tvil fremkomme flere forslag i løpet av
våren.
Leder av Kif-komiteen Curt Rice innleder nettverkskonferansen «Talenter i spill» 12. mars kl 11
(samme dag som utvalgsmøte). Han har ikke mulighet til å delta på forskningsutvalgsmøte, men
innlegget hans på konferansen er relevant for diskusjonen. Derfor oppfordres utvalgsmedlemmer
til å høre på innlegget hans om mulig. Program for konferansen:
http://senterforlikestilling.org/nettverkskonferanse-talenter-i-spill/
UiA har fått tilslag i Forskningsrådets program for likestilling i akademia, Balanse. Prosjektet
KABAL på 9 mill (4,5 mill fra forskningsrådet) har forskjellige tiltak knyttet til rekruttering og
karriereutvikling, bl.a. Search- and Find-komiteer, lederutviklingstiltak og professorvurdering
for kvinnelige førsteamanuenser.
Forskningsdirektør foreslår at rekruttering blir tema på forskningsutvalgets heldagsseminar i
juni. For å forberede seminaret ønsker forskningsdirektøren å få innspill på hvilke tema innenfor
rekruttering utvalget ønsker å fokusere på og hvordan - hvem som kan være mulige innledere til
disse temaene (fra utvalget/ fra forskningsmiljøene/ internt/ eksternt/ …). Hvilke utfordringer
rund rekruttering har de enkelte fakultetene, hvilke utfordringer er felles for hele UiA eller for
hele sektoren? Personalavdelingen deltar på utvalgsmøtene om rekruttering.
Ingen vedlegg
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15/15 Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte
doktorgrader ved UiA – gjennomgang før budsjettbehandling 2016
Arkivsak-dok. 14/03995-13
Arkivkode.
Saksbehandler Simone Katharina Heinz

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Saknr
15/15

Forslag til vedtak:
1. Universitetets forskningsutvalg anbefaler følgende endringer i resultatmodulens
forskningskompenent:
- Stykkprisen for NFR beholdes som i dagens modell, men utvides til å omfatte også
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, som er den viktigste nasjonale
finansieringskilden for kunstnerisk utviklingsarbeid.
- Stykkprisen for EU økes fra 60 % av UiAs uttelling i KDs tildeling til 80 % av UiAs
uttelling i KDs tildeling.
Resultatmodulens forskningskomponent videreføres ellers etter dagens modell.
2. Universitetets forskningsutvalg anbefaler en tredeling av resultatmodulens
forskerutdanningskomponent slik: Stykkpris på kr 200.000 for avlagt doktorgrad, et tillegg
på kr 100.000 for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl. disputas) og et tillegg på kr
50.000 for gjennomføring innen 4,5 år (inkl. disputas). En økt resultatuttelling for avlagte
doktorgrader foreslås finansiert gjennom en reduksjon i basisfinansieringen til
doktorgradsutdanning, som vil behandles i sak Budsjettmodell- og kriterier i høst 2015.

Simone Katharina Heinz
Hva saken gjelder
Universitetsdirektøren har bedt forskningssekretariatet og økonomiavdelingen om å legge opp
en prosess for en bred gjennomgang av forskningsinsentiver i forkant av budsjettbehandlingen
for 2016 etter at styret vedtok følgende i S-sak 64/13:
Styret ber universitetsdirektøren utrede en omlegging av budsjettmodellens insentiver
knyttet til forskning, og ber om en styrking, samt tredeling, av insentivene knyttet til
avlagte doktorgrader fra budsjettet for 2016.
Det har vært gjennomført høring (høringsnotat ble sendt fra økonomiavdelingen 21. oktober) og
innspillene fra fakultetene ble diskutert av forskningsutvalgets møte 11. desember. Utvalget
fattet følgende vedtak (sak 51/14):
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.
Saken legges nå fram på nytt og forskningsutvalget bes om å komme med en anbefaling som tas
videre til den årlige gjennomgangen av budsjettmodell og kriterier.
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Saksunderlag
Bakgrunn
Innspill fra fakultetene
I høringsinnspillene fra fakultetene ble det lagt forskjellig vekt på hvilke deler av dagens
budsjettmodell skal styrkes/ beholdes. Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen mener
at det bør vurderes om man skal øke uttellingen pr. førstestillingsårsverk, mens Fakultet for
humaniora og pedagogikk ikke ønsker å knytte økonomiske insentiver til stillingskategorier.
Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen
foreslår at uttelling for rask gjennomføring på ph.d.-grad bør styrkes, mens Fakultet for helseog idrettsvitenskap ønsker ingen endring i ordningen med uttelling for avlagte doktorgrader.
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ønsker at resultatuttelling for NFR- og EU-inntekter
opprettholdes eller styrkes. Både Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for
humaniora og pedagogikk ønsker at uttelling for publiserings- og formidlingspoeng
opprettholdes. Fakultet for kunstfag ønsker at dagens ordning med gjennomsnittsuttelling for
fakultetet opprettholdes og at budsjettmodellen for øvrig opprettholdes slik den er i dag. Fakultet
for humaniora og pedagogikk mener at det ikke er naturlig å endre resultatmodulen på slutten av
en styreperiode. Fakultet for teknologi og realfag har ikke levert innspill i høringsrunden.
Fra diskusjonen i forskningsutvalg 11. desember er følgende momenter protokollført:
‐ 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
I møte 11. desember ble formidlingsmodulen diskutert som egen sak, med følgende vedtak
(SFU-sak 52/14): 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.
Forskningsdirektørens forslag
Forskningsdirektøren er enig med Fakultet for humaniora og pedagogikk at det ikke er naturlig å
gjøre store endringer i resultatmodulen på slutten av styreperioden. Samtidig har styret tydelige
signalisert at styret ønsker en styrking, samt tredeling, av insentivene knyttet til avlagte
doktorgrader fra budsjettet for 2016. Styret vedtok også å satse målrettet mot miljøer som kan
lykkes i Horisont 2020 og andre viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk
betydning for UiAs fagområder (S-sak 113/14).
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Ut fra styrets vedtak, fakultetenes innspill og diskusjon i møte foreslås følgende justeringer i
resultatmodulen fra 2016:
1. Resultatmodulens forskerutdanningskomponent: Uttelling for avlagt doktorgrad
Resultatuttelling for avlagte doktorgrader gis i nåværende ordning som en stykkpris på kr
200.000 (2014), med et tillegg på kr 50.000 for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl
disputas). Universitetsstyret har bedt om en tredeling, der insentivene for gjennomføring på
normert tid styrkes.
Det var bred enighet i utvalget om å styrke gjennomføring på «nesten normert tid». Ut fra
diskusjonen 11. desember foreslår forskningsdirektøren derfor at det anbefales en tredeling av
resultatuttellingen slik: Stykkpris på kr 200.000 for avlagt doktorgrad, et tillegg på kr 100.000
for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl. disputas) og et tillegg på kr 50.000 for
gjennomføring innen 4,5 år (inkl. disputas).
En tredeling som foreslått vil føre til merkostnader i forhold til dagens stykkpris, men ligger
likevel under KDs stykkpris, som er per i dag på kr 336 000. En økt resultatuttelling for avlagte
doktorgrader, vil kunne foreslås finansiert ved en tilsvarende reduksjon i basisfinansieringen til
doktorgradsutdanning. I dagens budsjettmodell utløser hver student på eget doktorgradsprogram
kr 135.000,- hvert år i inntil 3 år. Dersom en reduserer denne satsen til f.eks. kr 120.000,- vil en
ha finansiert en gjennomsnittlig økning på 45.000,- i resultatuttelling. En endring i satsen for
basistildeling vil kunne behandles i samme sak (modell og kriterier) som endringene i
resultatmodulen skal behandles.

2. Resultatmodulens forskningskomponent
I dagens budsjettmodell gis det resultatuttelling for følgende elementer:
‐ NFR-inntekter
‐ EU-inntekter
‐ Publiseringspoeng
‐ Formidlingspoeng
‐ Omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet
I 2014 var rammen på resultatmodulens forskningskomponent på kr 35, 4 mill.
NFR-/EU-inntekter
Forskningsdirektøren mener at universitetsstyrets vedtak om å satse mot miljøer som kan lykkes
i Horisont 2020 og andre viktige nasjonale og internasjonale programmer burde også gjenspeiles
i budsjettmodellen.
I dagens modell er stykkprisen for NFR-prosjekter satt til 100 % av UiAs uttelling i KDs
tildeling. Ved internfordelingen for 2014 ga dette en stykkpris på 0,166 kr pr inntektsførte kr.
Totalt ble det tildelt 3,29 mill kr for NFR inntekter i 2014. Forskningsdirektøren foreslår å
beholde ordningen, men utvide den til å omfatte også Program for kunstnerisk utviklingsarbeid,
som er den viktigste nasjonale finansieringskilden for kunstnerisk utviklingsarbeid.
For EU-inntekter er stykkprisen i dagens budsjettmodell satt til 60 % av UiAs uttelling i KDs
tildeling. Ved internfordelingen for 2014 ga dette en stykkpris på 0,84 kr pr inntektsførte kr.
Totalt ble det tildelt 1,44 mill kr for EU inntekter i 2014. Deltakelse i EU-prosjekter er et
fokusområde både UiA-internt fra universitetsstyret og nasjonalt fra regjeringen, og
sannsynligvis vil betydningen av deltakelse øke i årene framover. Forskningsdirektøren foreslår
å øke stykkprisen til 80 % av UiAs uttelling i KDs tildeling. En økning av EU-uttelling vil gi en
reduksjon på 1,49 % av den resterende rammen, antatt at dagen omfang av EU-inntekter er
konstant. Samtidig vil en økning av EU-inntekter føre til en økning av den resterende rammen i
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og med at 20 % av KDs uttelling for EU-inntekter vil videreføres til publiseringspoeng,
formidlingspoeng og omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet.
Publiseringspoeng, formidlingspoeng og annen ekstern finansiert virksomhet
I tillegg til EU og NFR-inntekter omfatter resultatmodulens forskningskomponent
publiseringspoeng, formidlingspoeng og omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet. For
disse tre komponenter gis resultatuttelling som en relativ fordeling mellom fakultetene. 80 % av
den rammen som er igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom
fakultetene etter andel av publiseringspoeng, 10 % etter formidlingspoeng og 10 % etter
omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet. I 2014 utgjorde den resterende rammen 30,7
mill kr. Forskningsdirektøren foreslår at vi beholder dagens ordning.

3. Førstestillingsårsverk
Førstestillingsårsverk er ikke en del av resultatmodulen, men hører til basismodulen. Noen
fakulteter har likevel kommet med innspill her, dog i forskjellig retninger. Det foreslås ingen
endringer i denne gjennomgangen. Utvalget har i ulike sammenhenger vært inne på hvor viktig
rekruttering er for å holde fokus på forskning og innhenting av eksterne forskningsmidler.
Forskningsdirektøren foreslår at rekruttering blir et fokusområde den nærmeste tiden, jfr.
drøftingssak om rekruttering i dagens møte.

Avsluttende kommentarer
Det ble framhevet i forskningsutvalgsmøte 11. desember at totaliteten i budsjettmodellen er det
sentral. Forskningsdirektøren er enig i denne vurdering, og mener at det er naturlig at
budsjettmodellen grundig gjennomgås i begynnelsen av neste strategiperiode.
I diskusjon i utvalget ble det også fremhevet at individuelle insentiver (på veileder- eller
stipendiatnivå) kan være mer virkningsfulle. Forskningsdirektøren er enig i denne vurderingen,
men ser også at det er forskjeller mellom forskjellige fagområder når det gjelder
gjennomstrømning og hvilke tiltak som ville være mest effektive. I budsjettmodellen fordeles
det midler fra UiA til fakultetene. Fakultetene kan vurdere hvorvidt de ønsker å innføre
individuelle insentiver på fakultetsnivå.
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16/15 Gjennomgang av forskningsdagene og Forsker Grand Prix
Arkivsak-dok. 15/01254-1
Arkivkode.
Saksbehandler Kommunikasjonsavdelingen

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:
Fremmes i møtet.

Simone Katharina Heinz
Hva saken gjelder
Det blir gitt en redegjørelse i møtet.
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Saknr
16/15

Saksunderlag
Skriv inn saksunderlaget her
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17/15 Veilederopplæring ved UIA
Arkivsak-dok. 15/01323-1
Arkivkode.
Saksbehandler Øyvind Nystøl

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Saknr
17/15

Forslag til vedtak:
Utformes i lys av forskningsutvalgets diskusjon

Simone Katharina Heinz
Hva saken gjelder
Orientering om veilederopplæringen ved UiA og en invitasjon til UF å diskutere hvorvidt
veilederopplæringen bør gjøres obligatorisk for alle nye veiledere på ph.d.-utdanningen ved
UiA.
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Saksunderlag
Veilederopplæring
UiA har et institusjonelt samarbeid med UiS og UiN om en organisert veilederopplæring. Våren
2015 er det tredje gangen vi setter i gang et felles kurs.
Målgruppe
Dette kurset henvender seg til de som skal veilede ph.d.-kandidater ved universitet og høgskoler.
Kurset er tenkt å gi kunnskap og ferdigheter som gjør deltakerne kvalifisert til og tryggere i
rollen som veileder. Kurset fokuserer blant annet på veilederrollen, kommunikasjon i
veiledersamtalen, skriveprosessen, samt etiske og juridiske spørsmål knyttet til
doktorgradsveiledning. En stor del av kurset går ut på å reflektere og utvikle den enkelte
deltakers veilederrolle.
Etter at kurset er gjennomført skal deltakeren kunne
- beskrive hva som er målet med forskerutdanningen og hvordan denne er organisert
- diskutere veiledningens funksjon sett i lys av forskjellige faser i ph.d.-utdanningen
- diskutere vanlig forekommende etiske og juridiske spørsmål i forbindelse med veiledning
- sammenligne forskjellige veilederroller og reflektere over egen rolle i et
mangfoldsperspektiv
- komme med forslag til tilnærminger for å håndtere vanlig forekommende konflikter i
forbindelse med avhandlingsarbeidet
- diskutere hva som karakteriserer en profesjonell måte å forholde seg til veiledning på
Organisering
Hvert kurs organiseres i 3 moduler: Her er en oversikt over de kursene som har vært
gjennomført og som er planlagt:
Veilederkurs 1:
‐ Modul I: 3.-4. desember 2013, Stavanger
‐ Modul II: 18.-19. februar 2014, Stavanger
‐ Modul II: 7.-8. mai 2014, Agder
Veilederkurs 2:
‐ Modul I: 10.-11. juni 2014, Stavanger
‐ Modul II: 16.-17. september 2014, Stavanger
‐ Modul III: 2.-3. desember 2014, Nordland
Veilederkurs 3
‐ Modul I: 9.-10. juni 2015, Agder
‐ Modul II: 29.-30. september 2015, Agder
‐ Modul III: 1.-2. desember 2015, Stavanger
Veilederkurs 4
‐ Modul I: 1.-2. juni 2016, Nordland
‐ Modul II: 5.-6. september 2016, Nordland
‐ Modul III: 5.-6. desember 2016, Stavanger/Agder?

Program
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Det legges her ved et eksempel program i forhold til hvilke temaer som har vært i kurset.
Økonomi
Når det gjelder økonomien i veilederopplæringen er dette en deling mellom
forskningssekretariatet og fakultetet. Forskningssekretariatet dekker den institusjonelle
kostnaden og den enkelte deltakers kursavgift. Fakultetet/instituttet dekker reise- og
oppholdsutgifter.
Evaluering
Etter hver modul og kurs gjennomfører vi en brukerevaluering. Evalueringen viser at kurset blir
meget godt mottatt av brukerne. Evalueringen brukes til å videreutvikle kursinnhold og
organiseringen. Evalueringen er lagt ved.
Bør veilederutviklingskurset gjøres obligatorisk for alle nye veiledere ved UiA?
I tillegg til å styrke kompetansen hos veiledere ved UiA vil kurset kunne bidra til å:
‐ Øke kvaliteten i ph.d.-veiledningen
‐ Styrke kvaliteten i avhandlingene
‐ Øke gjennomføringsgrad blant ph.d.-kandidater (færre som avslutter)
‐ Bedre gjennomstrømning blant ph.d.-kandidater (redusere gjennomføringstid)
‐ Øke ledernes fokus på utvelgelsen av ph.d.-veiledere
Dersom det er ønskelig å gjøre kurset obligatorisk, kan det være aktuelt å innføre følgende krav:
‐ Kurset skal være obligatorisk for alle nye veiledere ved UiA
‐ Deltagere på kurset skal ha begynt eller skal i umiddelbar fremtid i gang med å veilede en
kandidat
Ønskede endringer i dagens kurs:
‐ Innføre en ordning med kollegalæring: Alle kursdeltagere fra UiA deles inn i grupper på tre,
og læringsprosessen skjer innad i gruppen ved å delta i hverandres faktiske veiledningstimer.
Deltagerne rullerer på å ha følgende roller:
o 1. Veileder for ph.d.-kandidat
o 2: Veileder for den som leder veiledningsmøtet og veiledningsprosess
o 3: Observatør som iakttar og gir tilbakemelding på prosessen mellom veileder og
observatør i kollegalæringsprosessen
‐ Kurset skal fullføres parallelt med første veiledningsoppdrag på ph.d.-nivå
Det at kurset fullføres parallelt med første veiledningsoppdrag på ph.d.-nivå vil øke
læringsutbyttet av kurset. Dersom man innfører kollegaveiledning og som hovedregel sier at
hver kandidat minst skal ha én erfaren veileder og én uerfaren veileder, vil man ikke bare øke
læringsutbytte ytterligere, men også øke veilederkapasiteten ved institusjonen.
Utfordringer
Dersom kurset gjøres obligatorisk, er det nødvendig å øke kurskapasiteten. Per i dag
gjennomføres ett kurs i året. UiS har 13 plasser på kurset, UiA har 8 og UiN har 6. Kurset er
allerede overbooket ved alle institusjonene.
I 2015 skal UiA, UiS og UiN rekruttere nærmere 70 nye stipendiater finansiert med midler fra
KD, i tillegg kommer eksternt finansierte stillinger og stillinger som enheten finansierer av egne
midler. Det er ingen grunn til å anta at rekrutteringsgrunnlaget vil avta i årene fremover. Dette
vil skape et stort behov både for erfarne og nye veiledere på ph.d.-nivå.
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Forskningsdirektøren ber UF om å diskutere forslaget om obligatorisk veilederkvalifiseringskurs
for alle nye veiledere på UiA. Spørsmålet om obligatorisk deltakelse diskuteres også ved UiN
og UiS.
Det legges opp til diskusjon i møtet.

Vedlegg:
Program Veilederopplæring.docx
Oppsummering og evaluering av veilederkvalifiseringskurset 2015.docx

Vedlegg til sak
Program
Veilederopplæring.do

Oppsummering og
evaluering av veilede

19

Program Veilederopplæring
Modul 1
3 December 2013
11.20‐11.30
11.30‐17.30

Welcome Director of Academic Affairs Kristofer Rossmann Henrichsen, UiS
Dr. Anne Lee: Approaches to Successful Research Supervision
Session One
Introductions and a discussion about the participants’ priorities for the day
A review of international developments in doctoral education
The differences and similarities between learning at Masters and Doctoral levels
Session Two
What is the doctoral process for? A discussion exercise looking at the different agendas that
impact upon the research process
An introduction to different approaches to research supervision
Session Three
What kind of supervisor are you?
A discussion about the different approaches to research supervision and their respective
advantages and disadvantages
Case studies: looking at difficult issues in supervision and how to resolve them.
Session Four
Case studies (continued)
What is the role of the research supervisor in supporting their researcher’s careers?
Evaluating the day

12.00‐13.00

Lunch

18.30

Dinner

4 December 2013
09.00‐10.00

Forventninger til Veilederkvalifiseringkurset – gruppeoppgaver/evt. case
studies from Anne Lee

10.00‐10.15

Pause

10.15‐11.45

«Beating Thesis Procrastination: Useful Insights from the Field of Behavioral
Economics», professor Mari Rege, University of Stavanger

12.00‐13.00

Lunch

13.00‐14.00

Erfaringer fra veilederrelasjonen:
panel av veiledere og kandidater fra ulike fagdisipliner. Professor Ole Andreas H.
Engen, professor Frank Asche, ph.d Sindre
Høyland, University of Stavanger

14.00‐15.00

Det organiserte doktorgradsløpet, Bolognaprosessen og 3. syklus Senior Adviser
Etelka Tamminen Dahl, University of Bergen

Modul 2
18. februar
10.15‐14.00
Andersen

12.00‐13.01

Styringsredskaper i avhandlingsarbeidet – professor Linda Lundgaard
Hvordan ph.d ‐ kandidaten og veilederen kan styre prosesser, innhold og
forskningsoppgaver ‐ og ikke omvendt. I opplegget gis et overblikk over
forskjellige styringsverktøy og virkemidler – formelle som uformelle ‐ samt
hvordan disse kan anvendes av veileder og ph.d‐kandidat.
Lunsj

14.00‐15.00 Læringsarenaer i doktorgradsutdanningen professor Linda Lundgaard
Andersen
Doktorgradsarbeidet er sammensatt av en rekke forskjellige læringsarenaer som
ph.d‐kandidatene arbeider med og arbeider i. Der er veileder og
veilederrelasjonen, der er nasjonale og internasjonale kurs, workshops og
forskningsseminarer med seniorforskere, samarbeide med eksterne
samarbeidspartnere, empiri‐innsamling og skrivning osv. I dette opplegget settes
fokus på de læringsrom som omkranser veiledningsrelasjonen, som skisseres for
deres innhold, synergi og forløp. Doktorgradsveiledere skal derfor, sammen med
ph.d‐kandidatene, opparbeide et godt og refleksivt overblikk over disse
læringsarenaene – som en del av veiledningsprosessen med det formål at kunne
støtte den studerende i hvordan han eller hun best kan tilrettelegge det mest
optimale lærings‐ og «produksjonsforløp».
15.15‐17.00

Case‐ work og refleksjon i grupper hvor læringsarena‐perspektivet diskuteres i
forhold til deltagerens og doktorgradsprogrammers erfaringer og praksiser.

19.30

Middag

19. februar

9.00‐10.30

Konflikter og uenighet i doktorgradsveiledning– håndtering baseret på
(selv)refleksjon, analyse og handling professor Linda Lundgaard Andersen
Kaffe

10.45‐12.00

Case work med utgangspunkt i konfliktsituasjoner og vanskeligheter i
doktorgradsveiledningen
På bakgrunn av et antall utarbeidede case som beskriver potensielle eller reelle
konfliktsituasjoner i doktorgradsarbeidet og i veilederrelasjonen skal deltagerne
i mindre gruppe analysere disse casene – samt formulere en rekke tiltak som kan
bringe veiledningsrelasjonen og veiledningsforløpet inn i et konstruktivt spor
igjen.

12.00‐13.00

Lunsj

14.00‐14.30

Fortsettelse av case work
Deltagerne skal forberede en kort presentasjon av en til to cases og fremlegge en
analyse og tilhørende handlingsplan/forløp.
Pause

15.00‐16.00

Fremleggelse i plenum av caseanalyser og handlingsplaner

Modul 3
7. mai 2014
12.00‐13.00

Lunsj

13.00‐17.00

Etikk i veilederrelasjonen ‐ veilederrollen i spenningsfeltet mellom å ha og ta
ansvar, mangfold/flerkulturalitet i veilederrelasjonen, bl.a professor Åshild
Slettebø.

19.30

Middag

8. mai 2014
09.00‐10.30

Medforfatterskap

10.30‐10.45

Bibliotekets rolle i forskerutd.

11.00‐12.00

Charter & Code

12.00‐13.00

Lunsj

Styringsgruppemøte – 26.02.2015
Sak 2/2015 ‐ Oppsummering og evaluering av veilederkvalifiseringskurset 2014
Veilederkvalifiseringskurs 2014
Dato
Modul I
10.‐11. juni
Modul II
16.‐17. september
Modul III

2.‐3. desember

Sted
Rica Park, Stavanger
Sola Strand Hotell,
Stavanger
Campus UiN, Bodø

Antall deltagere
23 deltagere
22 deltagere
23 deltagere

Til sammen 25 personer var meldt på veilederkvalifiseringskurset 2014. I tillegg deltok en person fra UiN som hadde gått glipp av modul III på
fjorårets kurs. 17 personer gjennomførte alle tre modulene og ble tildelt kursbevis. 8 personer har meldt forfall fra en hel modul og mottar dermed
ikke kursbevis i denne omgang (3 fra UiS, 2 fra UiA og 3 fra UiN). Alle har gitt beskjed på forhånd og har hatt legitime grunner. Deltakerne dette
gjelder er gjort kjent med at de kan gjennomføre modulen de mangler i neste kursrekke.
I etterkant av hver modul ble det sendt ut en spørreundersøkelse hvor deltagerne ble bedt om å rangere nytteverdien av de forskjellige faglige
innleggene, samt i fritekst å gi tilbakemeldinger om kursets form, faglige innhold, administrativ organisering, osv. og komme med forslag til
forbedringer.
Rapportene av deltagernes rangering av nytteverdien av de faglige innleggene i de tre modulene presenteres under:

Modul I – 20 av 25 respondenter svarte

Modul II – 16 av 25 respondenter svarte (merk at skalaen er omvendt på denne rapporten)
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Modul III – 22 av 25 respondenter svarte

Rapportene fra modulene viser at deltagerne stort sett er fornøyd med alle foredragsholderne og at de er svært fornøyd med helheten i modulene og
i kurset totalt sett. Modul I får den beste tilbakemeldingen, alle deltagerne skriver at de er fornøyd eller meget fornøyd med denne modulen som
helhet. I tillegg er 84 % svært tilfreds og 16 % tilfreds med Ann Lee, noe som er ekstra positivt ettersom hun nå har takket ja til å være faglig
ansvarlig for kurset. Henholdsvis 75 % og 90 % svarer at de er fornøyd/meget fornøyd med modul II og modul III.
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På spørsmålet å rangere veilederkvalifiseringskurset som helhet er det kun en person som svarer utilfreds, og en er nøytral, de resterende deltagerne
er enten tilfreds eller meget tilfreds. Dette er også gode tilbakemeldinger, og vi anser resultatene som en indikasjon på at kurset faktisk utgjør en
helhet som oppleves som nyttig og lærerik for deltagerne, og at læringsmålene ses på som oppnådd. De samme tallene gjenspeiles i spørsmålet om
deltagerne vil anbefale kurset til en kollega. Her svarer en nei og en vet ikke, mens de andre svarer ja. Dette er viktige tilbakemeldinger ettersom
kurset skal gjennomføres årlig, og dette kan være med å øke kursets attraktivitet og etterspørsel.
Som nevnt ble deltagerne også bedt om å gi tilbakemeldinger om kursets form, faglige innhold, administrativ organisering. Samtlige tilbakemeldinger
er gjengitt under:
Har du andre kommentarer til modul I? Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger om kursets form, faglig innhold, administrativ organisering..osv.

Faren er at kurset blir så generelt at det ikke kjennes relevant. Panelet - som lot enkeltstemmer komme til orde - opplevdes veldig relevant fordi enkeltpersonene snakket
om sine erfaringer, og da blir det faktisk mer generelt relevant.
Fint opplegg - fint hotell med meget god beliggenhet for oss som kom med toget. Takk! God middag!
Jeg synes alt i alt at den var nyttig! Ser fram til resten!
jeg undres litt over insisteringen på 100% aktiv deltakelse, og at manglende tilstedeværelse "må tas igjen". Hva er rasjonalen for dette? ( spesielt med tanke på at vi får
ikke tildelt ressurser for dette som innebærer 3 ukers arbeid). Vil vi da bli fratatt "retten til å veilede" hvis vi har fravær?
Har du andre kommentarer til modul II? Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger om kursets form, faglige innhold, administrativ organisering, osv..
Jeg følte jeg fikk godt utbytte av å være med på modul II. Det ble mye tid til refleksjon rundt ulike problemstillinger og foreleseren hjelp til med å systematisere en del av
tankene og problemstillingene som kom fram.
Jeg savnet litt relasjon til forskning på området. Hvis dette finnes hadde det vært interessant få det presentert. F.eks. Hva slags problemstillinger er vanlige å møte, hvilke er
ikke så vanlige. Finnes det forskning som viser hvordan ulike problemstillinger løses på beste måte?
Takk for nyttig samling i aldeles nydelige omgivelser!
Fin administrativ organisering, men for generelt faglig innhold, det ville langt være å foretrekke med et mer fagområdespesifikt veilederseminar. Jeg vil også understreke at
det er helt unødvendig at en dansk foreleser snakker engelsk, det hindrer god kommunikasjon.
Som nevnt, følte at mye av dette var godt dekket av modul I og derfor delvis en litt unødvendig repetisjon. Heller kortere/færre samlinger, selv om folk som bidrar og
administrerer er dyktige og positive! :)
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Har du andre kommentarer til modul III? Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger om kursets form, faglige innhold, administrativ organisering, osv..
Flott kvalitet, viderefør opplegget men kanskje med en liten obs rundt langtrukke gruppearbeid.
Det meste var veldig bra.
For generelle perspektiver som skal fange alle. For mye tid går med, uten at vi blir ordentlig forpliktet. forstår at det er en uendelig krevende oppgave å arrangere, så det er
ikke ment som kritikk til dere, mer til at kurset skal fange alle.
Komplimenterende til tidligere moduler og svært nyttig!
Har du kommentarer til kurset som helhet? Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger om kursets form, faglig innhold, administrativ organisering osv.
Tilbakemeldingene vil vi ta med oss i den videre utviklingen av kurset.
Veldig fint å ha felles kurs m UiA, UiS, UiN
Synes det har vært veldig nyttig og fint, særlig 1 og 2 modul
Det må være en veldig stor og vanskelig oppgave å organisere dette kurset. Innenfor rammene har det vært bra, men jeg tror det kommer feil ut å ha ett kurs for veiledere i alle
typer fag. Det mener jeg bestemt nå når jeg har vært gjennom tre moduler. Problemstillingene blir for generelle og lang fra praksis. Det gjør at vi heller ikke blir så involverte og
forpliktet. Øktene har også vært lange og kunne med fordel vært tettere lagt opp, mer intensive, og krevd mer av oss. Dere har vært strålende imøtekommende, hjelpsomme og
flinke, så det er mer ideen om ett stort og felles veilederkvalifiseringskurs jeg er kritisk til enn organiseringen.
Meget tilfreds
Mer tid for diskusjoner mellom deltakerne
Synes det gjennomgående har vært bra både i form, faglig innhold og organisering. Nok med en økt med Torlaug
Når vi først måtte til Bodø, ville det kanskje vært kjekkere å reise tidligere på året.
studenthyblene var ikke ok.
Hva synes du har vært kursets høydepunkt?
Det første og det siste foredraget på modul III var veldig bra.
Kanskje første modul i Stavanger City, der dei to veiledarane frå UiS presenterte korleis dei veileda. Dei gjorde det på fullstendig ulike mate ("stil").
Første modul
Engelsk dame første gang (stavanger)
Forelesningene i Bodø, ja, og Ann i Stavanger.
1. modul Annie Lee
Interessante foredrag kombinert med en samtalende form
Ann Lee + panelet i modul I med ulike stemmer fra veiledere og phd-studenter
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Tilbakemeldingene som er gjort i fritekst er i likhet med rangeringene stort sett svært positive. Under hver modul ble deltagerne oppfordret til å
svare på undersøkelsen, og til å komme med forslag til forbedringer som vi kunne ta med oss i den videre utviklingen av kurset. Det er i hovedsak tre
forsalg til forbedring som kommer fram i undersøkelsen, og dette stemmer overens med de tilbakemeldingene vi fikk og de erfaringene vi gjorde
underveis i kurset.






Noe overlapping mellom modulene
To respondenter påpeker overlapping i oppsummeringskommentaren til modul II, og under spesifikke sesjoner i modul II. Vi fikk også denne
tilbakemeldingen fra en person undergjennomføringen av modul II, og fra en person på modul III.
Tiltak:
o En av faglig leder Anne Lee sine hovedoppgaver er å sørge for sammenhengen mellom modulene
o Arbeidsgruppa foreslår at Linda L. Andersen kun bidrar med én av dagene i modul II, og at Anne tar ansvaret for den andre dagen,
samt at de to samkjører sine innlegg enda bedre i forkant.
For generelt faglig innhold
Noen av deltagerne på kurset og en av respondentene i spørreundersøkelsen påpeker at kurset er for generelt, og at det med fordel kunne ha
vært fagspesifikt.
Tiltak:
o Arbeidsgruppa foreslår til kurset i 2015 å gjøre deler av sesjonen om skriveprosessen fagspesifikk. Det var spesielt under denne
sesjonen at noen av deltagerne kommenterte at læringsutbyttet kunne blitt bedre dersom deltagerne var inndelt etter fagområde.
Skriveprosessen og tilnærmingen til denne oppleves av noen som såpass forskjellig, at det er vanskelig å snakke generelt om dette
temaet.
For stor vekt på skriveprosessen
Skriveprosessen ble først behandlet under modul I. Deretter fikk deltagerne i hjemmeoppgave å jobbe med en problemstilling relatert til
skriveprosessen, og disse oppgavene ble behørig gjennomgått under modul III. I tillegg stilte ikke foredragsholder til deltagernes
forventninger i modul III. Som det kommer fram i rapporten fra modul III over var det flere av deltagerne som synes at denne sesjonen ble
unyttig.
Tiltak:
o Arbeidsgruppa forslår å ha mindre fokus på skriveprosessen i neste kurs, og kun behandle temaet i modul I
o Anne Lee overtar dette temaet
o Deltagernes bes om å presentere utfordringer ifm tilbakemelding på tekst i forkant av kurset. Disse skal danne grunnlaget for den
fagspesifikke undervisningen

Konklusjon:
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Med bakgrunn i deltagernes muntlige og skriftlige tilbakemeldinger, arbeidsgruppas erfaringer og muntlige tilbakemeldinger fra foredragsholdere
kan vi slå fast at både kursets innhold og form godt tilpasset og av høy kvalitet. Spørreundersøkelsene vi har gjennomført underveis har vist oss at de
aller fleste av deltakerne er fornøyde med kursets faglige innhold, struktur og organisering.
Gode og konstruktive innspill i disse undersøkelsene og underveis i kurset, samt erfaringer gjort av foredragsholdere og arbeidsgruppa gjør at
følgende endringer blir foreslått ifm/i forkant av kurset 2015:




Anne Lee overtar en av dagene i modul II, og hun og Linda samkjører sine innlegg i forkant av kurset
Sesjonen om skriveprosessen kortes ned, og Anne Lee overtar ansvaret for dette temaet
Deler av sesjonen om skriveprosessen gjøres fagspesifikk, og deltagernes bes om å presentere utfordringer ifm tilbakemelding på tekst i
forkant av kurset
 Arbeidsgruppa bør ha en introduksjon om kurset (bakgrunn og program) i begynnelsen av kurset, og bør fungere som «konferansier» med
takk og intro til foredragsholdere+ Presentasjon av institusjonelle rammer etc av arbeidsgruppen
 Ikke legg modulene til samme uke som året før, deltagere som har faste oppdrag må få mulighet til å ta modulen igjen året etter
 Vurdere hvorvidt vi bør ha to hele faglige dager i hver modul
 Vurdere tiltak som kan bidra til å skape fremtidige veiledernettverk blant deltagerne
o Oppdeling i faste grupper fra første modul (vurdere sammensetning ift faglig bakgrunn og institusjonstilhørighet)
o Legge inn flere summeoppgaver i alle modulene + jobbe med plassering i rommet for å veie opp mot de faste gruppene, og sørge for at
alle får snakket med alle.
o Oppfordre deltagerne til å holde kontakt og utvikle veiledernettverk for utveksling informasjon og for å ha et sted å diskutere
utfordringer i rollen som veileder
• Lage Fronter‐rom for kursets deltagere, bidragsytere og arrangører – foreløpig skal den nettbaserte læringsarenaen kun åpne for innleveringer og
informasjonsutveksling, samtidig som den skal gi tilgang til litteraturlisten I den grad det er mulig
• Anne Lee oppsummerer modul III, og diskuterer potensielle måter å skape nettverk og samarbeid i fremtiden
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18/15 «Sjekkliste» for programevaluering av spesialisering på ph.d.
Arkivsak-dok. 15/01322-1
Arkivkode.
Saksbehandler Øyvind Nystøl

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Saknr
18/15

Forslag til vedtak:
Universitetets forskningsutvalg slutter seg til fremlagte sjekkliste for innhold til
programevalueringer av spesialiseringer på ph.d.-nivå med de endringer som fremkom i møtet.

Simone Katharina Heinz
Hva saken gjelder
I UiAs kvalitetssikringssystem for utdanningen er det referert til at det skal foreligge en
sjekkliste som skal brukes i forbindelse med programevalueringene. Denne listen er det
forskningsutvalget som skal vedta i hht. Punkt 3.1.3 i systemet.
Fremlagte sjekkliste har vært drøftet med de administrative kontaktpersonene på det enkelte
fakultet. Sjekklisten vil bli oversatt til engelsk etter at UF har vedtatt saken.
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Saksunderlag

«Sjekkliste» for programevaluering av spesialisering på ph.d.
Vedtatt av Universitetets forskningsutvalg xx.xx.xxxx
Denne sjekklisten er en konkretisering av kapittel 3 og 3.1.3 i kvalitetssikringssystemet
(Kvalitetssikring av utdanningen ved UiA).
1. Sammensetning av evalueringskomite
Evalueringspanelet skal normalt bestå av følgende representanter:
‐ 2 interne vitenskapelige ansatte (ikke den som har ansvar for egenevaluering)
‐ 1 ph.d.-kandidat fra den aktuelle spesialiseringen
‐ minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og
1 representant fra aktuelt arbeids-/næringsliv der dette er relevant
‐ eventuelle andre representanter
Evalueringspanelet oppnevnes av fakultetsstyret. Fakultetet stiller sekretær til disposisjon for
evalueringspanelet.

2. Dokumentasjon til komiteen
Komiteen skal få seg forelagt følgende informasjon:
‐ Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA og fakultetets utfyllende regler for
det aktuelle programmet
‐ Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
‐ NOKUTs tilsynsforskrift
‐ UiAs Kvalitetssikringssystem
‐ Studieplan og emnebeskrivelser
‐ Fakultetets egen beskrivelse av programmet
‐ Statistikk: emner (interne og eksterne)
‐ Organisering med utvalg på spesialiseringsnivå og fakultært forskningsutvalg
‐ Fastsatte krav til veiledere
‐ CV til alle veiledere
‐ Statistikk på ansettelser i stipendiatstilling
‐ Deltakelse i forskerskoler, mv
‐ Oversikt over alle som har disputert: tidsbruk, veileder, tema for oppgitt emne, lenke til
avhandling i AURA, opponenter, etc
‐ Årlige rapporter fra ph.d.-leder på hver spesialisering
‐ Fakultetets årlige rapport om forskerutdanningen

3. Gjennomføring av evalueringen
a) Evalueringspanelet gjør en evaluering av hvert enkelt punkt i kvalitetsområdene (Jf pkt
4) og skriver en rapport på bakgrunn av vurderingene. Særskilte spørsmål til komiteen:
‐
‐
‐
‐

Beskrive programmet slik de oppfatter det gjennom den fremlagte dokumentasjonen
og med bakgrunn i de syv kvalitetsområdene (jf. pkt 4)
Beskrive programmets styrker
Beskrive programmets svakheter
Komme med anbefalinger til forbedringer av programmet.
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b) Deretter gjennomføres en egenevaluering ved å kommentere hvert punkt i
evalueringspanelets rapport. Denne avsluttes med å skissere eventuelle tiltak.

4. Kvalitetsområder i programevalueringen
Komiteen skal legge til grunn et kvalitetsbegrep bestående av følgende syv kvalitetsområder:
1. Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger kandidatene bringer
med seg når de begynner på ph.d.-studiet
2. Rammekvalitet omfatter det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som lokaler,
strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet
utdanningen gjennomføres i.
3. Programkvalitet er knyttet til selve studietilbudet, fag-/studieplaner, arbeids- og
undervisningsformer og eksamensopplegget.
4. Undervisningskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både
formidlingskvaliteten og kvaliteten på kandidatenes egen innsats for tilegnelse av
kunnskap.
5. Resultatkvalitet er kandidatenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring.
6. Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av egen virksomhet.
7. Relevans omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den
virksomhet den utdanner til og de behov som samfunnet har.
Komiteen skal i sin rapport kommentere på alle 7 kvalitetsområdene.

Vedlegg:
Kvalitetssikringssystemet ved UiA
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Saksbehandler Wenche Flaten

Saksgang
1 Universitetets forskningsutvalg

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:
Ingen forslag til vedtak fremmes.

Simone Katharina Heinz
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