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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 
Dato: 05.05.2015 kl. 12:30-15:45 
Sted: Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) 
Arkivsak: 15/00099 
  
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 
Leif S. Flak (til kl 13:30) (for Sigbjørn Sødal), Fakultet for 
samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 
Ingunn Elisabeth Stray, representant for ph.d.-kandidatene 
Marit Aamodt Nielsen (fra kl 13:45), viserektor for utdanning 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Jesper Christian Mørch, Universitetsbiblioteket, observatør 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Helje K. Sødal, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Leif S. Flak, Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

  
Forfall:  Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Ellen Frivold, forskningssekretariatet 
Hilde Inntjore, forskningssekretariatet 
Erik Höglund, forskningssekretariatet 
Stine Øyna, forskningssekretariat 

  
Protokollfører: Wenche Flaten, forskningssekretariatet 
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20/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 20/15 
 
 
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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21/15 Protokoll fra møtet 12. mars 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 21/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 12. mars 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 12. mars 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 22/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Sensitive data – resultater fra spørreundersøkelse 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg tok saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/15 UNIS – presentasjon av virksomheten, utviklingstrekk og 
samarbeidet med UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 23/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken følges opp videre i tråd med diskusjonen. 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingsleder Ole Jørgen Lønne presenterte UNIS. Etterpå diskuterte utvalget hvordan 
UNIS kan utvikle seg videre, spesielt med tanke på samarbeid med UiA. 
Punkter fra diskusjonen: 
‐ Det kunne være mulig å bruke Svalbard til kursvirksomhet. Kursdeltakere må betale reise 

og oppholdsutgifter (det finnes hybler til standard pris). 
‐ Å studere er gratis på lik linje med andre norske universiteter. Det er kvoteordning slik at 

hvert universitet har et visst antall plasser.  
‐ Det finnes en kunsthall på Svalbard og noe omkring kunst burde være mulig å få til. Både 

naturfenomener samt bygg og rom i arktis kunne være interessante muligheter. Også 
kombinasjonen av kunst og teknologi, som sensorer og interaktivitet. 

‐ Kurs omkring miljøetiske spørsmål kunne være aktuelt. 
‐ Innenfor helsevitenskap kan det være flere temaer som er aktuelle, f.eks. samfunn og 

ernæring eller helseutfordringer i forbindelse med at dette er et isolert miljø. 
‐ Andre aktuelle temaer som ble nevnt: Det ekstreme klimaet, bærekraftig samfunn, bruk av 

teknologi innenfor offentlig sektor, integrert krisehåndtering, havbruk. 
‐ Tradisjonelt har feltarbeid vært en stor del av forskningen på Svalbard, men utviklingen 

går mot at det blir mer og mer arbeid i avanserte laboratorier. 
‐ Simone Heinz er UiAs kontaktperson overfor UNIS og fakultetene kan sende innspill til 

henne. Hun sender invitasjon med frist. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken følges opp i tråd med diskusjonen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/15 Tema: Kunstnerisk utviklingsarbeid 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 24/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det fremmes ingen forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Dekan Per Kvist orienterte om hvorfor kunstnerisk utviklingsarbeid er viktig for Fakultet for 
kunstfag. 
Mariam Kharatyan presenterte sitt stipendiatprosjekt: Interpretation Issues of Aram 
Khachaturian’s piano compositions 
Prosjektleder og professor Bjørn Ole Rasch presenterte prosjektet: Music Without Borders: 
Tradisjonsmusikk fra Setesdalen møter verdensmusikere. 
Professor og forskningsrådgiver Søren Kjørup foreleste om perspektiver på kunstnerisk 
utviklingsarbeid som akademisk praksis. 
 
Fra utvalgets diskusjon: 
Kjørup nevnt forskning «om», «for» og «gjennom» kunst. Det ble hevnet at dette også kan 
gjelde andre områder som f.eks sport og medisin.  
Innen kunstfeltet blir det veldig tydelig at forskningsformidling også foregår gjennom andre 
kanaler enn skrevet tekst, f.eks. gjennom lyd og bilder. Dette kan man bli flinkere til innen 
andre områder også. 
Utvalget uttrykte begeistring for temaet og det å holde møtet i det fysiske fagmiljøet. Utvalget 
ønsker å ha møter i andre fagmiljøer også. Det vil være aktuelt å ha møtet hos Fakultet for 
helse- og idrettsvitenskap i september.  
 
Vedtak  
Ingen vedtak ble fremmet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/15 Utdannings- og forskningsmelding 2014 - behandling i Universitetets 
forskningsutvalg 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 25/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Universitetets forskningsutvalg tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til 

orientering. 
2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide 

eventuelle endringer. 
3. Saken går videre til universitetsstyret. 
 
 
 
Møtebehandling 
Kommentarer i møtet: 
‐ Kap. 3: Det er 5 underkjente avhandlinger i 2014. Om dette er en nasjonal trend er 

vanskelig å si fordi tallgrunnlaget ikke finnes på nasjonalt nivå. Dette skal registreres i FS 
heretter og det vil dermed bli lettere å få statistikk. Det er ikke analysert hva som er 
årsakene.  

‐ Gjennomstrømning er åpenbart en hovedutfordring. Denne saken diskuteres grundigere i 
et seinere møte.  

‐ En hovedutfordring kan være at det ikke finnes noen gode insentiver for kandidatene til å 
bli ferdige. Dette er noe man bør vurdere. 

‐ Det er en utfordring at ph.d.kandidater i noen tilfeller har kontorer langt fra fagmiljøet. 
‐ Hva gjør vi med ph.d.-kandidater som har begynt med doktorgraden for 8-10 år siden? 
‐ Kap. 4: Det er gledelig at publiseringspoengene har økt på nivå 2.  
‐ Under hovedutfordringer bør det tas med at oppfordring/hjelp i skriveprosessen bør være 

et tiltak når det gjelder søknader for ekstern finansiering. Fakultet for teknologi og realfag 
har et kurs for ph.d.-kandidater om søknadsskriving, der også kandidater fra andre 
fakulteter kan delta. 

‐ Kap 5: Det finnes andre kanaler enn AURA som kan være aktuelt å ta med.  
‐ Skillene mellom fakultetene er store når det gjelder samfunnskontakt/formidling og noe av 

årsaken kan være at det ikke er tydelig hva som blir målt.   
‐ Innovasjon og kommersialisering av forskningsidéer – hva gjør UiA videre med det? 
‐ Kap. 6: Stillingsutlysinger – hvordan få flere på engelsk? 
‐ Andre kommentarer om meldingens innhold kan meldes raskt til forskningssekretariatet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1. Universitetets forskningsutvalg tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til 

orientering. 
2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide 

eventuelle endringer. 
3. Saken går videre til universitetsstyret. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/15 Møtedatoer høsten 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 26/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg vedtar følgende møtedatoer for høstsemesteret 2015: 

torsdag 3. september 
torsdag 8. oktober 
torsdag 12. november 
torsdag 10. desember 

 
Ordinær møtetid er fra kl 0900 til kl 1200. 
 
 
 
Møtebehandling 
Dekanråd kan eventuelt legges på ettermiddagen disse dagene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg vedtar følgende møtedatoer for høstsemesteret 2015: 

torsdag 3. september 
torsdag 8. oktober 
torsdag 12. november 
torsdag 10. desember 

 
Ordinær møtetid er fra kl 0900 til kl 1200 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 05.05.2015 27/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
 
Heldagsseminar 11. juni 
Seminaret blir på Hotel Norge, Kristiansand fra kl 9-17. Det bestemmes seinere om det blir 
middag etter seminaret. 
 
Vedtak  
Ingen vedtak ble fremmet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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