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Utvalg: Universitetets forskningsutvalg
Møtested: Hotel Norge, Kristiansand 
Dato: 11.06.2015 kl. 9:00 

 
Innkallingen er sendt til: 
Dag Gjerløw Aasland  Viserektor for forskning (leder) 
Stephen Seiler  Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Helje K. Sødal (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Sigbjørn Sødal  Fakultet for samfunnsvitenskap/ 

Handelshøyskolen 
Per Kvist Fakultet for kunstfag 
Michael Rygaard Hansen (for Frank Reichert) Fakultet for teknologi og realfag 
Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning 
Erik Adalberon (for Ingunn Elisabeth Stray) Representant for ph.d.-kandidatene 
Jan Arve Olsen Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Jesper Christian Mørch Universitetsbiblioteket, observatør 
Kristin Wallevik Agderforskning, observatør 
  
Kopi: Marit Aamodt Nielsen Viserektor for utdanning 
 
 
Forfall meldes til utvalgssekretær Wenche Flaten wenche.flaten@uia.no  
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SAKSKART  

Saksnr Arkivref  Side 

Vedtakssaker 

28/15 15/00122-28 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 3 

29/15 15/00122-29 Protokoll fra møtet 5. mai 2015 4 

30/15 15/00122-30 Referatsaker og orienteringer 5 

31/15 15/01653-8 
Programevaluering Fakultet for humaniora og 
pedagogikk - Spesialisering i litteraturvitenskap og 
Språkvitenskap 

6 

32/15 15/00107-8 Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved UiA 8 

33/15 14/03995-15 Formidlingspoeng ved UiA 11 

34/15 15/02758-1 
Støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (OA) 
- støtte til åpen bokpublisering/hybride tidsskrifter 

12 

35/15 15/00122-31 Informasjonsutveksling 16 

36/15 15/00122-32 Tema: Rekruttering 17 
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28/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Arkivsak-dok. 15/00122-28 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 28/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
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29/15 Protokoll fra møtet 5. mai 2015 
Arkivsak-dok. 15/00122-29 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 29/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 5. mai 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Universitetets forskningsutvalg 5 mai 2015.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 
Universitetets forskni 
  



  
 

1 
 

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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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

20/15 15/00122-18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 2 

21/15 15/00122-19 Protokoll fra møtet 12. mars 2015 3 

22/15 15/00122-20 Referatsaker og orienteringer 4 

23/15 15/02000-1 
UNIS – presentasjon av virksomheten, utviklingstrekk og 
samarbeidet med UiA 

5 

24/15 15/00122-22 Tema: Kunstnerisk utviklingsarbeid 6 

25/15 15/02030-1 
Utdannings- og forskningsmelding 2014 - behandling i 
Universitetets forskningsutvalg 

7 

26/15 15/00122-17 Møtedatoer høsten 2015 8 

27/15 15/00122-21 Informasjonsutveksling 9 

    

 
 
 
 
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]  
 
  



 4  

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]  
 
  



 10  

 



 5  

30/15 Referatsaker og orienteringer 
Arkivsak-dok. 15/00122-30 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 30/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
1. NFR-søknader til fristen 27. mai 2015 
2. Innstegsstillinger 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Orienteringssak NFR-søknader.docx 
Orienteringssak om innstegsstillinger.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Orienteringssak 
NFR-søknader.docx  

Orienteringssak om 
innstegsstillinger.pdf  
  



 
 
 

 

 Fra: Forskningssekretariatet  
 
Til:   Universitetets Forskningsutvalg  
 
Kopi til:    

 

Dato:  
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Søknader som gikk inn til Forskningsrådet 27. mai 2015  
 
Den 27. mai 2015 ble det sendt inn flere søknader fra Universitetet i Agder. Nedenfor er en 
oversikt over de søknader vi vet med sikkerthet ble sendt inn. Det er godt mulig det er flere 
søknader som skulle vært med på listen. Vi har heller ikke komplett oversikt over søknader der 
vi er partnere (altså ikke prosjektledere).  
 
FRIPRO-toppforsk:  
 

1. Stein Sundstøl Eriksen (FRIHUMSAM):   
“The State of the South: Globalisation, economic policies and social protection in 
Asia, Africa and Latin America".   
 

2. Baltasar Beferull Lozano (FRINATEK)  
“ Wireless social devices by self-organized spectrum cartography (Wisecart)  
 

3. Ole- Christoffer Granmo (FRINATEK)  
“Bandit Collectives for Deep Emergency Awareness and Response» (DEAR)  
 

4. Esben Moland Olsen (FRIMEDBIO)  
“Pace of life syndromes in nature: a reality mining perspective on coastal fish” 
(CFISH)  
 

I tillegg ble det sendt inn:  
 
SV-fakultetet: 
1 FRIPRO forskerprosjekt  
1 Fripro mobiletesstipend  
 
Handelshøgskolen:   
1 innovasjonssøknad til FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren)  
 
Fakultet for helse og Idrett:  
1 FRIPRO forskerprosjekt  
 



 
 
 

 

Fakultet for kunstfag:  
1 FRIPRO forskerprosjekt  
 
Fakultet for Humaniora og Pedagogikk:  
4 FRIPRO søknader  
1 Innovasjonssøknad via Vennesla Kommune   
 
Fakultet for Teknologi og Realfag  
3 FRIRPO unge forskertalenter  
1 INTPART søknad fra SFI’en (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og 
forskning)  
2 FRIPRO forskerprosjekt 
3 Forskerprosjekt til tematiske program, hvorav en til Transport-programmet  
1 Søknad MATRIC (søknad vedr partnership for research into undergraduate Mathematics 
Education)  
 
 



 
 
 

 

 Fra: Simone Heinz 
 
Til: Universitetets forskningsutvalg 
 
 
 

Dato: 2. Juni 2015 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
  
 
Orienteringssak: Innstegsstillinger 
 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt en prøveordning med såkalte innstegsstillinger, fra 
utlandet kjent som «tenure track». Departementets høring om ordningen har vært behandlet i 
forskningsutvalgsmøte i desember (SFU-sak 55/14). Målsetningen er at denne 
ansettelsesformen skal gi institusjonene et nytt virkemiddel i rekrutteringspolitikken. Den 
legger til rette for styrking av institusjonenes rekruttering av talentfullt faglig personale og 
gir institusjonene bedre muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt. 
Samtidig legger den til rette for at institusjonene tar grep for å medvirke enda bedre i 
karriereutviklingen til de som ansettes. Unge forskere blir ansatt på åremål. Dersom de fyller 
gitte krav når åremålet går ut, kan de få fast stilling. En kort sammenfatning om ordningen 
finnes nedenfor. 
 
UiA kan ansette inntil 5 stillinger på innstegsvilkår. Om vi vil ansette flere må vi søke om 
det. Stillingene vil være ressurskrevende i og med at organisasjonen skal stille med ressurser 
til kandidaten (utstyr, personal til forskningsgruppen, søknadsbistand, veiledning osv.), og vil 
forplikte seg over lengre tid. Det vil derfor være viktig å velge områder som UiA/fakultetene 
ønsker å satse på. 
 
Rektoratet ber fakultetene å melde fra om det er behov/ ønske om å bruke ordningen. I 
utgangspunkt er det ikke avsatt midler fra UiA sentralt for dette. Det er imidlertid mulig å få 
støtte til den type stillinger når det er i tråd med styrets vedtak om å satse mot H2020 og 
andre viktige nasjonale og internasjonale programmer. Fakultetene som er interessert til å 
bruke ordningen bes å ta kontakt med personalavdelingen ved Ingunn Nordlie. 
 
 
Kort om ordningen: 
 
Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår:  
a) Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju 

år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast 
ansettelse i tråd med oppnådd kvalifikasjon til kombinert førsteamanuensis- eller 
professorstilling ved utløpet av åremålsperioden.  

 
eller  



 
 
 

 

b) Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på seks 
til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast 
ansettelse i en professorstilling. 

 
I arbeidsavtalen fastsettes hvilke resultater, krav og kriterier kandidaten skal oppfylle i løpet 
av åremålsperioden for å få fast ansettelse. Det skal settes spesifiserte krav  
innen:  
- forskning  
- undervisning  
- formidling  
- akademisk ledelse, herunder evnen til å initiere og lede forskning, undervise og utvikle 

fremragende studietilbud.  
Videre kan institusjonene stille krav ut fra særlige behov innen fagområdet eller 
forskningsmiljøet det ansettes i, f.eks:  
- internasjonal virksomhet  
- søknader til EU  
- evne til å tiltrekke seg/forskningsgruppen ekstern finansiering  
I avtalen fastsettes også hvordan institusjonen skal bistå kandidaten med å oppfylle kravene 
som stilles (for eksempel forskningsressurser som utstyr og/eller personell til en 
forskningsgruppe, søknadsbistand, veiledning m.m.). Kandidaten må få avsatt nødvendig tid 
til de ulike oppgavene arbeidsavtalen omfatter. 
 
Det gjennomføres en midtveisevaluering og en sluttevaluering (bedømmingskomitee). 
Dersom kravene som ble stilt i arbeidsavtalen er nådd, skal kandidaten ansettes i fast 
kombinert undervisnings- og forskerstilling. 
 
 
 Vedlegg: Brev og Forskrift om innstegsstillinger 
 
 
  
 
 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og 
høyskoleavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 22 24 90 90* Anders Trodal 

22 24 77 32 0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  
 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/3947-      08.04.2015 

 

Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår 

 

Kunnskapsdepartementet har 24. mars 2015 fastsatt ny forskrift om ansettelser på 

innstegsvilkår. Dette er en prøveordning som omfatter 300 ansettelser på  

innstegsvilkår. Forskriften følger vedlagt. 

 

1.1 Forskriften 

Målsetningen er at denne ansettelsesformen skal gi institusjonene et nytt virkemiddel i 

rekrutteringspolitikken. Forskriften legger til rette for styrking av institusjonenes 

rekruttering av talentfullt faglig personale og gir institusjonenes bedre muligheter til å 

konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt. Samtidig legger den til rette for at 

institusjonene tar grep for å medvirke enda bedre i karriereutviklingen til de som 

ansettes. Det er viktig å utvikle de ansattes kompetansen både innen undervisning og 

forskning. 

Departementet ser potensial for at institusjonene også kan benytte stillingen som et 

virkemiddel i sin likestillingspolitikk, for eksempel i arbeidet med å rekruttere flere 

kvinnelige professorer innen enkelte fagområder, og i sitt arbeid med å redusere 

omfanget av kortvarige uforutsigbare midlertidige ansettelser. 

Forslaget fra høringsutkastet om to ansettelsesmodeller er videreført i den endelige 

forskriften. Det kan enten ansettes i postdoktorstilling med sikte på å kvalifisere for fast 

ansettelse, i førsteamanuensis/professorstilling ut fra opparbeidet kompetanse, eller 

ansettelse i førsteamanuensisstilling med sikte på å kvalifisere for fast ansettelse som 



Side 2 

 

professor. 

Forskriften er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6-4 om ansettelser på 

åremål. Denne lovhjemmelen gir ikke anledning til å fastsette regler om opphør av 

ansettelsesforhold. Opphør av et ansettelsesforhold i åremålsperioden, enten det skjer 

på initiativ av den ansatte eller av institusjonen, må følge de ordinære reglene i 

tjenestemannsloven. 

 

Fordeling av innstegsstillinger 

Departementet fordeler gjennom dette brevet en andel av de 300 ansettelsene som 

prøveordningen omfatter til institusjoner som er tildelt midler til å utvikle 

toppforskningsmiljøer på årets budsjett, eller uttrykt ønske om å delta i forsøket. 

De resterende stillingene vil fordeles fortløpende etter søknad fra institusjoner som 

ønsker å delta i forsøket, herunder de som i dette brevet får en kvote, men som har 

behov for flere. Skulle det gjenstå stillinger, tas en endelig restfordeling om omlag tre 

år. Samtidig foretas da en eventuell refordeling av stillinger fra institusjoner som har 

fått en kvote, men ikke benyttet den fullt ut, til institusjoner som har behov for flere. 

 

Følgende institusjoner kan ansette på innstegsvilkår innenfor dette antallet stillinger: 

 

 

  5 stillinger Norges handelshøyskole  

15 stillinger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

40 stillinger Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 

  5 stillinger Universitetet i Agder 

35 stillinger Universitetet i Bergen 

  5 stillinger Universitetet i Nordland 

45 stillinger Universitetet i Oslo 

25 stillinger Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

10 stillinger Universitetet i Stavanger 

 

 

 

 

Rapportering og evaluering 

Departementet tar sikte på å få ordningen med ansettelser på innstegsvilkår evaluert. 

Det vil kunne bli aktuelt både med en relativt snarlig evaluering, som da må 

konsentreres om rekrutteringsfasen, og en evaluering etter at et tilstrekkelig antall har 

gjennomført hele åremålsperioden. Institusjonene bør derfor merke opplysninger 

knyttet til ordningen godt i sine personalsystemer, for å ha disse lett tilgjengelig og 

unngå omfattende manuelt arbeid senere. Institusjoner som får en kvote for ansettelser, 
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vil også årlig måtte rapportere i vedlagte tabeller. Vi tar sikte på at dette kan gjøres 

gjennom DBH.   

 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson 

ekspedisjonssjef 

 Anders Trodal 

 underdirektør 

 

Vedlegg 

 

 

Kopi: tjenestemannsorganisasjonene 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 
Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO 

Høgskolen i Bergen Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høgskolen i Buskerud og 

Vestfold 
Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Høgskolen i Gjøvik Postboks 191 2802 GJØVIK 

Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 HARSTAD 

Høgskolen i Hedmark Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Lillehammer Postboks 952 2604 LILLEHAMMER 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Narvik Postboks 385 8505 NARVIK 

Høgskolen i Nesna  8700 NESNA 

Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks 2501 7729 STEINKJER 

Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO 

Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 SOGNDAL 

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM 

Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 PORSGRUNN 

Høgskolen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskolen i Ålesund Serviceboks 17 6025 ÅLESUND 

Høgskolen Stord/Haugesund Postboks 1064 5407 STORD 

Kunst- og designhøgskolen i 

Bergen 
Strømgaten 1 5015 BERGEN 

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet 
Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 
 7491 TRONDHEIM 

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 BODØ 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske universitet 
 9019 TROMSØ 

 



Vedlegg 2 

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 
Fastsatt av Kunnskiapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og 

høyskoler §6-4 første avsnitt punkt k. 

 

 § 1 Formål  

Ansettelse på innstegsvilkår har som formål å legge til rette for rekrutteringen av talentfullt 

faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal bidra til å styrke 

institusjonenes muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, og 

forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes kompetanse både 

innen undervisning, forskning og formidling/innovasjon. Den som ansettes skal gis 

forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og 

forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og ressurstilførsel fra 

institusjonen.  

 

§ 2 Ansettelsesordninger  

En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det normalt ikke har gått mer enn 5 

år siden den som ansettes disputerte for doktorgraden. Det kan gis tillegg i tid for permisjon 

knyttet til fødsel eller adopsjon.  

 

Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår:  

a) Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju 

år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast 

ansettelse i tråd med oppnådd kvalifikasjon til kombinert førsteamanuensis- eller 

professorstilling ved utløpet av åremålsperioden. 
eller  

b) Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på 

seks til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for 

fast ansettelse i en professorstilling.  

 

Postdoktorstillingen brukt ved ansettelse på innstegsvilkår er en kombinert undervisnings- og 

forskerstilling der oppgaver, resultater og krav følger denne forskrift.  

Ansettelse på innstegsvilkår kan kun skje når stillingen har vært bredt utlyst nasjonalt og 

internasjonalt.  

Ordningen med opprykk til professor etter kompetanse gjelder ikke for perioden 

vedkommende er åremålsansatt på innstegsvilkår.  

 

§ 3 Arbeidsavtalen  

I arbeidsavtalen fastsettes hvilke resultater, krav og kriterier kandidaten skal oppfylle i løpet 

av åremålsperioden for å få fast ansettelse etter § 2a eller professor etter § 2b.  

Styret, eller avdelingen selv etter styrets delegasjon, skal, med utgangspunkt i kapittel 1 i 

forskrift 9. februar 200 6 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger, samt institusjonens egne utfyllende kriterier for tilsetting i førsteamanuensis- 

eller professorstilling, fastsette spesifiserte krav innen:  

- forskning  

- undervisning  

- formidling  

- akademisk ledelse, herunder evnen til å initiere og lede forskning, undervise og utvikle  



  fremragende studietilbud.  

Videre kan institusjonene stille krav ut fra særlige behov innen fagområdet eller 

forskningsmiljøet det ansettes i, f.eks:  

- internasjonal virksomhet  

- søknader til EU  

- evne til å tiltrekke seg/forskningsgruppen ekstern finansiering  

I avtalen fastsettes også hvordan institusjonen skal bistå kandidaten med å oppfylle kravene 

som stilles (for eksempel forskningsressurser som utstyr og/eller personell til en 

forskningsgruppe, søknadsbistand, veiledning m.m.). Kandidaten må få avsatt nødvendig tid 

til de ulike oppgavene arbeidsavtalen omfatter.  

 

§ 4 Midtveisevaluering  

Det skal gjennomføres en formell midtveisevaluering som skal være avsluttet før kandiaten 

har vært ansatt i fire år. Evalueringen skal gjennomføres med utgangspunkt i arbeidsavtalen. 

Styret for institusjonen, eller den styret gir myndighet, fastsetter nærmere bestemmelser om 

midtveisevalueringen. Med utgangspunkt i denne skal kandidaten gis veiledning om hva som 

eventuelt må forbedres i siste del av åremålsperioden for å oppfylle kravene i arbeidsavtalen.  

 

§ 5 Sluttevaluering  

Før utløpet av åremålsperioden skal institusjonen sørge for en vurdering av om kravene som 

ble fastsatt i arbeidsavtalen er innfridd. Vurderingen av kandidatens forskningskompetanse og 

forskningspotensial skal foretas av en bedømmelseskomité innenfor kandidatens fagområde, 

og etter institusjonens regler om bedømming. Institusjonene kan bestemme at komiteen også 

skal bedømme den ansattes resultater på undervisningsområdet og på andre områder som 

omfattes av avtalen.  

 

Bedømmingskomiteen skal ha tre medlemmer, og minst ett medlem fra en utenlandsk 

institusjon. Bare ett medlem av bedømmingskomiteen kan være fra kandidatens egen 

institusjon. Begge kjønn skal om mulig være representert i komiteen.  

Vurderingen av om kandidaten oppfyller de øvrige kravene som ble fastsatt i arbeidsavtalen, 

foretas etter regler fastsatt av styret eller den styret bemyndiger.  

 

§ 6 Oppfølging og veiledning  

Fram til midtveisevalueringen skal kandidaten få faglig veiledning, opplæring og råd for å 

bygge en akademisk karriere. Institusjonen må sørge for at kandidaten får tilgang til de 

forskningsressurser og den bistand som er avtalt for å kunne oppfylle kravene i 

arbeidsavtalen. I siste del av perioden skal kandidaten følges opp på samme måte som øvrige 

ansatte.  

 

§ 7 Rett til fast ansettelse  

Med utgangspunkt i den sakkyndig bedømmingen av forskningskompetansen, og vurderingen 

av om øvrige krav i arbeidsavtalen er oppfylt,  som skal være avsluttet før åremålets utløp, 

avgjør ansettelsesorganet for den aktuelle stillingen (§2a eller 2b) om kandidaten skal gis fast 

ansettelse. Dersom kravene som ble stilt i arbeidsavtalen er nådd, skal kandidaten ansettes i 

fast kombinert undervisnings- og forskerstilling vedkommende er kvalifisert til som 

førsteamanuensis eller professor etter (§2a) eller professor etter (§2b).  

 
 

 

 



§ 8 Åremålsansettelsen  

Institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan ansette på innstegsvilkår i 

fagmiljøer som har rett til å gi doktorgradsutdanning, innenfor kvantitative rammer fastsatt av 

departementet for den enkelte institusjon.  

Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode på innstegsvilkår ved institusjoner under lov 

om universiteter og høyskoler. En som har vært ansatt på åremål i mer enn ett år i ordinær 

postdoktorstilling i medhold av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 

stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, eller som har hatt en slik 

postdoktoransettelse ved en utenlandsk institusjon, kan ikke ansettes på åremål i 

postdoktorstilling på innstegsvilkår. 
I åremålskontrakten kan det ikke tas inn bestemmelser om ventelønn.  

 

§ 9 Arbeidstid  

De ansatte omfattes av de til enhver tid gjeldende lover og avtaler om arbeidstid, ferie og 

sykefravær. 
 

§ 10 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden  

Permisjoner kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikke medregnes ved 

beregning av ansettelsesperioden.  

Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd 

på grunn av omsorg for barn og nær familie.   

Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet. 
 

§ 11 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft straks.   
 

 

Endringer i forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- 

og forskerstillinger  
§ 2-1 første ledd, ny siste setning.  

Førsteamanuensis ansatt i åremål på innstegvilkår kan ikke søke om opprykk. 

 

Endringer i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som 

postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat  
§ 1-2 Postdoktor  

Nytt siste ledd:  

Ved ansettelse på innstegsvilkår gjelder ikke tredje til syvende ledd. 
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31/15 Programevaluering Fakultet for humaniora og pedagogikk - 
Spesialisering i litteraturvitenskap og Språkvitenskap 
Arkivsak-dok. 15/01653-8 
Arkivkode.  412  
Saksbehandler  Øyvind Nystøl 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 31/15 
 
 
Forslag til vedtak: 

‐ Universitetets forskningsutvalg tar programevalueringene av ph.d.-spesialisering i 
språkvitenskap og ph.d.-spesialisering i litteraturvitenskap til orientering. 

‐ Universitetets forskningsutvalg forutsetter at fakultetet v/ programutvalgene lager en 
plan for oppfølgingstiltak, som legges fram til Universitetets forskningsutvalg til 
orientering. 

 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Programevaluering av ph.d.-spesialiseringene i språkvitenskap og litteraturvitenskap. 
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Saksunderlag 
Fakultet for humaniora og pedagogikk har gjennomført programevaluering av ph.d.-
spesialiseringene i språkvitenskap og litteraturvitenskap. 
 
I henhold til kvalitetssikringssystemet skal disse evalueringene legges frem for studieutvalget og 
universitetets forskningsutvalg til orientering. 
 
I saken foreligger det en komitevurdering, kommentarer fra fakultetet til rapporten, samt 
fakultetets vedtak i saken. 
 
Forskningsdirektøren forutsetter de respektive programutvalgene utarbeider en plan for 
oppfølgingstiltak på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon. 
Oppfølgingsplanen legges frem for Universitetets forskningsutvalg til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ph.d.-evaluering UiA_endelig rapport.pdf 
20141128135123.pdf 
Vedtak 
Oversender til Forskningsutvalget vedtak om programevaluering ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk høsten 2014 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Oversender til 
Forskningsutvalget ve 

Vedtak

 

20141128135123.pd
f  

Ph.d.-evaluering 
UiA_endelig rapport.p 
  



 

 

 
1 av 1 

Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Lise Moss 
 

Dato:  13.05.2015 
 
Saksnr.: 15/01653-6 

Til: 
 

Øyvind Nystøl/ Forskningssekretariatet     

Kopi 
til: 
 

 
         
 

 

  
 
 
 

Oversender vedtak om programevaluering ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 
høsten 2014 

Fakultet for humaniora og pedagogikk gjennomførte høsten 2014 programevaluering av ph.d.-
spesialiseringen i Språkvitenskap og Litteraturvitenskap. 

Rapportene fra det eksterne evalueringspanelet, samt den påfølgende egenevalueringen ble 
behandlet i ph.d.-utvalget for språkvitenskap den 6. desember 2014, og i ph.d.-utvalget for 
litteraturvitenskap 11. februar 2015. Saken gikk deretter til Fakultetets 
Forskerutdanningsutvalg, og ble til slutt behandlet i Fakultetsstyret 15.04. 2015. 

Ifølge Kvalitetssikringssystemet skal rapportene sendes sentralt Forskningsutvalg til 
orientering. 

Vedlagt finner du rapportene, samt vedtaket Fakultetsstyret gjorde i saken, i tråd med 
saksfremlegget. 

 

 



 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 15/01653 
Arkivkode  
Saksbehandler Lise Moss 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora 
og  pedagogikk 

15.04.2015 21/15 

 
 
 
Programevaluering Fakultet for humaniora og pedagogikk - Spesialisering i 
litteraturvitenskap og Språkvitenskap 
 

 
Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og  pedagogikk har behandlet saken 
i møte 15.04.2015 sak 21/15 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk tar rapporten fra programevaluering av 
ph.d.-spesialiseringene i Litteraturvitenskap og Språkvitenskap til orientering.  

Fakultetsstyret ber ph.d.-utvalgene for de berørte spesialiseringene følge opp 
innholdet i rapporten. 

 
 
 









Programevaluering	  av	  ph.d.-‐spesialiseringene	  i	  språk-‐	  og	  
litteraturvitenskap	  ved	  Universitetet	  i	  Agder	  	  
 
 

I	  e-‐post	  fra	  Universitetet	  i	  Agder	  (UiA),	  datert	  3.9.2014	  og	  signert	  Lise	  Moss,	  ble	  følgende	  
utvalg	  oppnevnt	  til	  å	  evaluere	  ph.d.-‐spesialiseringene	  i	  språk-‐	  og	  litteraturvitenskap	  ved	  
UiA:	  

• Professor John Brumo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
• Professor Roy T. Eriksen, UiA 
• Anne M. Foss (kandidatrepresentant, språkvitenskap) 
• Professor Gjert Kristoffersen, Universitetet i Bergen 
• Førsteamanuensis Anne M. Løvland, UiA 
• Solbjørg T. Nes (kandidatrepresentant, litteraturvitenskap) 

 

Kristoffersen	  påtok	  seg	  å	  lede	  arbeidet.	  Frist	  for	  arbeidet	  ble	  satt	  til	  15.	  november	  2014.	  
Utvalget	  har	  kommunisert	  per	  e-‐post.	  Eriksen	  ble	  i	  sluttfasen	  av	  arbeidet	  sykmeldt,	  slik	  
at	  han	  ikke	  har	  vært	  med	  på	  den	  avsluttende	  diskusjonen	  som	  har	  munnet	  ut	  i	  denne	  
rapporten.	  

Utgangspunkt	  for	  vurderingen	  er	  UiAs Rutiner for kvalitetssikring av forskerutdanning, med 
særlig vekt på pkt. 3.1.3, som handler om programevaluering.1 Mye	  av	  grunnlagsmateriale	  ut	  
over	  dette	  har	  blitt	  stilt	  til	  utvalgets	  disposisjon	  av	  fakultetet	  via	  en	  egen	  nettside	  i	  
Fronter.	  I	  tillegg	  har	  vi	  selv	  innhentet	  informasjon,	  dels	  fra	  relevante	  nettsider	  ved	  UiA	  
og	  dels	  i	  form	  av	  spørsmål	  til	  administrasjonen.	  De	  to	  representantene	  for	  
doktorgradskandidatene,	  Foss	  og	  Nes,	  	  har	  skrevet	  en	  delrapport	  knyttet	  til	  
inntakskvalitet,	  rammekvalitet	  og	  programkvalitet.	  Vår	  beskrivelse	  og	  vurdering	  av	  
disse	  baserer	  seg	  i	  stor	  grad	  på	  denne	  rapporten.	  

I	  rutinene	  for	  programevaluering	  av	  ph.d.-‐programmer	  ved	  UiA	  vises	  det	  til	  en	  sjekkliste	  
som	  evalueringspaneler	  skal	  følge.	  Ifølge	  oppnevningsbrevet	  er	  en	  slik	  liste	  ennå	  ikke	  
laget.	  Dette	  finner	  vi	  underlig.	  Vi	  måtte	  da	  i	  stedet	  utarbeide	  vår	  egen	  sjekkliste.	  Den	  ble	  
satt	  opp	  med	  utgangspunkt	  i	  sjekklisten	  som	  gjelder	  ordinære	  studier	  ved	  UiA.	  Følgende	  
punkter	  er	  de	  panelet	  selv	  anser	  som	  mest	  sentrale:	  

1. Inntakskvalitet 
2. Rammekvalitet 
3. Programkvalitet 
4. Undervisningskvalitet 
5. Resultatkvalitet 
6. Styringskvalitet 
7. Relevans 

Under	  hvert	  av	  punktene	  har	  vi	  formulert	  et	  sett	  med	  spørsmål.	  Flere	  av	  disse	  har	  det	  
vært	  vanskelig	  å	  få	  svar	  på.	  Vi	  har	  forståelse	  for	  at	  den	  informasjonen	  som	  trengtes	  for	  å	  
svare	  på	  disse	  har	  vært	  vanskelig	  eller	  umulig	  å	  skaffe	  til	  veie.	  I	  fravær	  av	  den	  sjekklisten	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://old.uia.no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/kvalitetssikring_av_utdanning/kvalsikr3	  	  
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som	  ennå	  ikke	  er	  laget,	  har	  vi	  likevel	  valgt	  å	  ta	  dem	  med	  i	  rapporten	  som	  eksempler	  på	  
hvilke	  typer	  informasjon	  vi	  mener	  bør	  legges	  til	  grunn	  når	  kvaliteten	  i	  et	  program	  eller	  
en	  spesialisering	  skal	  vurderes.	  	  

I	  det	  følgende	  går	  vi	  gjennom	  hvert	  av	  de	  syv	  punktene	  i	  form	  av	  egne	  avsnitt.	  Hvert	  
avsnitt	  begynner	  med	  en	  liste	  over	  de	  spørsmålene	  vi	  har	  gått	  inn	  på.	  Deretter	  følger	  en	  
situasjonsbeskrivelse	  og	  til	  slutt	  panelets	  vurdering	  
  

Inntakskvalitet	  

Spørsmål	  og	  materiale	  

Dette	  punktet	  dreier	  seg	  om	  prosessen	  fram	  til	  opptak	  i	  programmet.	  Et	  overordnet	  mål	  
her	  må	  være	  å	  rekruttere	  gode	  kandidater,	  både	  fra	  egen	  institusjon	  og	  
nasjonalt/internasjonalt.	  I	  hvilken	  grad	  lykkes	  fakultetet	  med	  dette?	  Her	  er	  de	  
spørsmålene/punktene	  vi	  bad	  om	  hjelp	  fra	  administrasjonen	  til	  å	  belyse:	  

1) Utlysingspraksis	  knyttet	  til	  stipendiatstillinger,	  med	  særlig	  vekt	  på	  om	  stillingene	  
utlyses	  åpent	  eller	  knyttet	  til	  bestemte	  fagområder	  eller	  prosjekter	  

2) Antall	  stillinger	  som	  har	  vært	  lyst	  ut	  i	  perioden,	  med	  gjennomsnittlig	  antall	  
søkere	  

3) Beskrivelse	  av	  opptaksprosedyren,	  gjerne	  i	  form	  av	  retningslinjer	  om	  slike	  finnes	  
4) Analyse	  av	  søkermassen	  til	  de	  to	  spesialiseringene	  

a) Kjønnsfordeling	  
b) Gjennomsnittsalder	  
c) Stipendiatenes	  grunnlagskvalifikasjoner	  

i) Karaktersnitt,	  MA-‐oppgaven	  
ii) Kvalifikasjoner	  ut	  over	  mastergraden	  (for	  eksempel	  vitenskapelige	  

publikasjoner)	  
d) Intern	  (MA-‐grad	  fra	  UiA)	  vs.	  ekstern	  rekruttering	  

5) Kopi	  av	  ev.	  rutiner	  for	  å	  integrere	  nytilsatte	  stipendiater	  i	  fagmiljøet	  
6) Oversikt	  over	  kandidater	  som	  ikke	  er	  finansiert	  av	  doktorgradsstipend,	  gruppert	  

etter	  finansieringsform	  

Situasjonsbeskrivelse	  

Følgende	  beskrivelse	  bygger	  på	  de	  opplysningene	  vi	  har	  fått	  fra	  administrasjonen	  i	  form	  
av	  et	  eget	  dokument	  kalt	  Svar	  om	  inntakskvalitet.	  Dette	  ligger	  i	  Fronter.	  	  

Alle	  stipendiatstillinger	  har	  siden	  2011	  vært	  utlyst	  enten	  i	  litteratur-‐	  eller	  
språkvitenskap.	  I	  2010	  ble	  det	  lyst	  ut	  to	  stillinger	  knyttet	  til	  begge	  spesialiseringene	  og	  
én	  stilling	  knyttet	  til	  satsingsområdet	  multimodalitet	  og	  kulturendring,	  der	  tilknytning	  
til	  spesialisering	  er	  uklar.	  I	  alt	  ni	  stipendstillinger	  har	  vært	  lyst	  ut	  mellom	  1.1.2010	  og	  
30.9.2014.	  Når	  vi	  holder	  utenom	  den	  kombinerte	  utlysningen	  i	  2010	  og	  stillingen	  
knyttet	  til	  satsingsområdet,	  fordeler	  de	  resterende	  seks	  seg	  med	  tre	  knyttet	  til	  litteratur	  
og	  tre	  til	  språk.	  I	  oppstillingen	  vi	  mottok	  fra	  fakultetet	  sies	  det	  intet	  om	  fordeling	  mellom	  
intern	  og	  ekstern	  finansiering	  når	  det	  gjelder	  disse	  ni	  stillingene,	  men	  vi	  går	  ut	  fra	  at	  
disse	  er	  stipend	  utlyst	  med	  finansiering	  fra	  UiAs	  rammebevilgning.	  
Opptaksprosedyren	  er	  beskrevet	  i	  vedlegget,	  og	  følger	  så	  vidt	  vi	  kan	  se	  det	  som	  er	  vanlig	  
ved	  andre	  institusjoner.	  	  
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Søkertallet	  på	  hver	  stilling	  varierer,	  fra	  ca.	  4	  til	  de	  fire	  stillingene	  utlyst	  i	  2010	  og	  -‐11,	  til	  
hhv.	  10	  og	  17	  søkere	  på	  stillinger	  i	  språkvitenskap	  og	  litteraturvitenskap	  utlyst	  i	  2012.	  
Kjønnsfordelingen	  blant	  søkerne	  til	  de	  tre	  stillingene	  i	  litteraturvitenskap	  var	  16	  
kvinner	  og	  5	  menn,	  mens	  den	  tilsvarende	  fordelingen	  for	  stillingene	  i	  språkvitenskap	  
var	  12	  og	  7.	  	  Gjennomsnittsalderen	  for	  de	  til	  sammen	  49	  søkerne	  på	  de	  9	  stillingene	  er	  
vel	  36	  år.	  Tallet	  representerer	  et	  gjennomsnitt	  av	  de	  gjennomsnittene	  for	  hver	  stilling	  vi	  
ha	  fått	  oppgitt.	  Siden	  gjennomsnittet	  for	  stillingen	  med	  17	  søkere	  var	  33,9	  år,	  er	  nok	  det	  
reelle	  gjennomsnittet	  noe	  lavere	  og	  kan	  anslås	  til	  omtrent	  35	  år.	  	  
Administrasjonen	  har	  meldt	  tilbake	  at	  det	  ikke	  foretas	  rutinemessig	  registrering	  av	  
informasjonene	  nevnt	  under	  4c	  og	  d	  ovenfor.	  Vi	  har	  ingen	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  dette	  gjøres	  i	  
større	  grad	  ved	  andre	  institusjoner,	  men	  når	  kvaliteten	  i	  et	  program	  skal	  vurderes,	  er	  
opplysninger	  av	  denne	  art	  i	  høy	  grad	  relevant.	  Særlig	  savner	  vi	  en	  oversikt	  som	  viser	  i	  
hvilken	  grad	  en	  tiltrekker	  seg	  eksterne	  søkere	  til	  stipendstillinger.	  
Det	  finnes	  ingen	  spesielle	  rutiner	  for	  integrering	  av	  nytilsatte	  stipendiater	  i	  fagmiljøet.	  
Stipendiatene	  blir	  behandlet	  som	  andre	  nytilsatte.	  
Når	  deg	  gjelder	  fordeling	  av	  studenter	  mht.	  finansiering,	  bygger	  vi	  Navneliste	  
doktorgradskandidater	  på	  språk	  og	  litteratur,	  som	  administrasjonen	  har	  gjort	  tilgjengelig	  
for	  oss.	  Av	  denne	  framgår	  det	  at	  tre	  av	  de	  24	  som	  er	  innrullert	  i	  programmet	  og	  arbeider	  
på	  en	  avhandling,	  har	  bare	  tre	  ekstern	  finansiering	  fra	  NFR.	  	  Innslaget	  av	  ekstern	  
finansierte	  kandidater	  er	  med	  andre	  ord	  relativt	  lavt,	  men	  dette	  er	  nok	  noe	  som	  
særkjenner	  de	  fleste	  humanistiske	  fakulteter	  i	  Norge	  i	  dag.	  
	  

Vurdering	  

Det	  er	  først	  og	  fremst	  to	  forhold	  som	  slår	  oss	  her.	  Det	  første	  er	  at	  gjennomsnittsalderen	  
på	  søkerne	  til	  stipendstillinger	  framstår	  som	  svært	  høy.	  Hvis	  vi	  regner	  med	  at	  de	  fleste	  
har	  avsluttet	  mastergraden	  før	  de	  har	  fylt	  30,	  går	  det	  med	  andre	  ord	  minst	  fem	  år	  før	  en	  
søker	  stipend.	  Vi	  har	  ingen	  mulig	  forklaring	  på	  dette,	  og	  vi	  har	  heller	  ikke	  data	  fra	  andre	  
institusjoner	  å	  sammenligne	  med,	  men	  det	  framstår	  som	  underlig.	  Vi	  ser	  likevel	  at	  vi	  her	  
bygger	  på	  gjennomsnitt,	  og	  at	  det	  bak	  disse	  kan	  skjule	  seg	  en	  gruppe	  yngre	  søkere	  med	  
nylig	  avlagt	  mastergrad.	  Det	  betyr	  imidlertid	  at	  en	  da	  også	  har	  en	  gruppe	  søkere	  som	  er	  
tilsvarende	  eldre	  enn	  gjennomsnittet.	  	  

Et	  forhold	  som	  vi	  mener	  er	  kritikkverdig,	  er	  fraværet	  av	  egne	  rutiner	  for	  integrering	  av	  
nye	  stipendiater.	  Som	  det	  vil	  framgå	  lenger	  nede,	  reiser	  kandidatrepresentantene	  skarp	  
kritikk	  av	  nettopp	  et	  slikt	  fravær,	  som	  gjør	  at	  det	  ofte	  tar	  for	  lang	  tid	  å	  komme	  i	  gang	  og	  
at	  mer	  erfarne	  stipendiater	  må	  bruke	  tid	  på	  å	  hjelpe	  nytilsatte	  i	  orden	  i	  fravær	  av	  hjelp	  
fra	  administrasjon	  og	  ledelse.	  Et	  relatert	  spørsmål	  som	  reiser	  seg	  her	  er	  hvordan	  kravet	  i	  
ph.d.-‐forskriftens	  §7	  følges	  opp,	  nemlig	  at	  ”[f]akultetet	  og	  veilederne	  skal	  sammen	  sikre	  
at	  ph.d.-‐kandidaten	  deltar	  i	  et	  aktivt	  forskningsmiljø.”	  Hvis	  integrasjonen	  i	  et	  
arbeidsmiljø	  ikke	  fungerer,	  er	  det	  vanskelig	  å	  se	  at	  dette	  kan	  fungere	  i	  samsvar	  med	  
forskriften,	  selv	  om	  det	  her	  også	  er	  andre	  krav	  som	  må	  oppfylles,	  f.eks.	  at	  veilederen	  selv	  
er	  del	  av	  et	  aktivt	  forskningsmiljø.	  	  
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Rammekvalitet	  

Spørsmål	  og	  materiale	  

Under	  dette	  punktet	  valgte	  vi	  følgende	  punkter	  for	  nærmere	  vurdering	  

1) Tilgang	  og	  kvalitet	  på	  faglitteratur/bibliotek	  
2) Tilgang	  og	  kvalitet	  på	  administrative	  støttetjenester	  
3) Læringsmiljø	  og	  programtilhørighet	  (faglig	  og	  sosialt)	  
4) Ansettelsesforhold	  og	  økonomiske	  rammebetingelser	  

I	  fravær	  av	  muligheten	  for	  hele	  komiteen	  til	  å	  besøke	  campus	  på	  Gimlemoen	  og	  selv	  
foreta	  intervjuer	  og	  snakke	  med	  de	  ansvarlige,	  har	  de	  to	  kandidatrepresentantene	  som	  
allerede	  nevnt	  skrevet	  en	  vurdering	  av	  disse	  og	  andre	  punkter.	  Når	  det	  gjelder	  
situasjonsbeskrivelser,	  baserer	  vi	  oss	  med	  andre	  ord	  i	  stor	  grad	  på	  
førstehåndsvurderinger	  fra	  to	  som	  nylig	  har	  gått	  gjennom	  programmet,	  både	  her	  og	  
under	  de	  følgende	  avsnittene.	  

	  

Situasjonsbeskrivelse	  
 1) Faglitteratur/bibliotek 

Bibliotekstjenestene	  er	  ifølge	  kandidatrepresentantene	  i	  utvalget	  meget	  godt	  
strukturert,	  og	  oppleves	  generelt	  sett	  som	  et	  lavterskeltilbud	  med	  høy	  kvalitet.	  
Fagområdene	  har	  sine	  egne	  kontaktpersoner,	  og	  på	  Universitetsbibliotekets	  initiativ	  har	  
det	  blitt	  opprettet	  jevnlige	  møteplasser	  mellom	  disse	  fagbibliotekarene	  og	  kandidatene	  
på	  de	  ulike	  spesialiseringene.	  Videre	  gir	  biblioteket	  ulike	  typer	  kurs,	  både	  rettet	  generelt	  
mot	  vitenskapelig	  ansatte	  på	  fakultetene	  (som	  ph.d.-‐kandidater	  selvfølgelig	  kan	  delta	  
på),	  og	  mer	  spesifikt	  rettet	  mot	  ph.d-‐kandidater	  –	  inkludert	  kurs	  rettet	  direkte	  mot	  nye	  
stipendiater/kandidater.	  	  

Fjernlån	  og	  forlengelse	  av	  lån	  er	  sjelden	  noe	  problem.	  Kandidatene	  oppfordres	  til	  å	  
komme	  med	  innkjøpsforslag,	  og	  ønsker	  fører	  stort	  sett	  alltid	  til	  innkjøp,	  sekundært	  
fjernlån.	  Det	  er	  dessuten	  god	  tilgang	  på	  en	  rekke	  aktuelle	  databaser	  gjennom	  biblioteket.	  
 
2) Administrative støttetjenester 

Mye	  av	  fakultetets	  administrative	  støttetjeneste	  overfor	  ph.d.-‐kandidatene	  er	  samlet	  hos	  
en	  ph.d.-‐koordinator	  eller	  -‐rådgiver.	  Selv	  om	  kandidatene	  vurderer	  det	  som	  positivt	  at	  
mange	  av	  disse	  tjenestene	  er	  samlet	  (slik	  at	  man	  slipper	  å	  forholde	  seg	  til	  en	  lang	  rekke	  
personer/roller),	  så	  har	  ph.d-‐koordinatorens	  rolle	  overfor	  kandidatene	  fremstått	  som	  
noe	  uklar.	  Kommunikasjonen	  mellom	  koordinator	  og	  kandidater	  har	  ikke	  alltid	  vært	  
optimal;	  sett	  fra	  kandidatenes	  side	  har	  koordinatorrollen	  til	  tider	  fremstått	  mer	  som	  en	  
kanal	  som	  videreformidler	  pålegg,	  krav,	  instrukser	  eller	  lignende	  fra	  fakultetet,	  enn	  som	  
en	  reell	  støttetjeneste.	  	  

Fakultetets	  organisering	  av	  forskerutdanningsadministrasjonen,	  	  der	  det	  meste	  samles	  
hos	  én	  person,	  kan	  være	  sårbar.	  Kandidatenes	  erfaring	  tilsier	  at	  det	  i	  visse	  aspekter	  ved	  
administrasjonen	  er	  (eller	  har	  vært)	  svake	  eller	  manglende	  rutiner.	  Blant	  annet	  har	  det	  i	  
flere	  tilfeller	  vært	  kandidatene	  som	  har	  hjulpet	  koordinatoren	  med	  elementære	  ting	  som	  
informasjon	  om	  hvem	  som	  er	  på	  programmet	  (inkl.	  deres	  kontaktinformasjon)	  og	  hvilke	  
veiledere	  de	  ulike	  kandidatene	  har.	  Det	  synes	  videre	  å	  være	  svake	  administrative	  rutiner	  
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rundt	  godkjenning	  av	  opplæringsdelen.	  For	  noen	  har	  prosessen	  tatt	  så	  lang	  tid	  som	  ett	  
år,	  dvs.	  fra	  søknaden	  er	  sendt	  inn	  til	  den	  havner	  på	  sakslisten	  til	  ph.d.-‐utvalget,	  altså	  de	  
som	  godkjenner.	  Kandidater	  har	  selv	  måtte	  purre,	  dokumentasjon	  har	  forsvunnet	  og	  må	  
sendes	  på	  nytt,	  og	  det	  virker	  å	  være	  tilfeldig	  om	  kandidaten	  får	  beskjed	  om	  
opplæringsdelen	  er	  godkjent.	  Vi	  kan	  også	  nevne	  at	  elementære	  ting	  som	  kontrakter	  til	  
eksterne	  veiledere	  har,	  i	  enkelttilfeller,	  tatt	  uforholdsmessig	  lang	  tid.	  

Kandidatene	  ser	  også	  et	  forbedringspotensial	  når	  det	  gjelder	  organisering	  av	  
utenlandsopphold.	  Kandidater	  oppfordres	  sterkt	  til	  å	  knytte	  seg	  til	  utenlandske	  
læringsinstitusjoner	  i	  deler	  av	  utdanningsperioden,	  men	  på	  fakultetet	  er	  rutinene	  
angående	  dette	  lite	  utviklet,	  og	  det	  er	  dermed	  lite	  praktisk	  eller	  administrativ	  hjelp	  å	  få.	  
Ph.d.-‐koordinatoren	  kan	  bare	  henvise	  til	  internasjonal	  avdeling,	  og	  internasjonal	  
avdeling	  har	  ikke	  egne	  rutiner	  for	  forskningsopphold	  i	  utlandet	  på	  ph.d.-‐nivå,	  og	  kan	  
dermed	  bare	  gi	  generell	  veiledning	  på	  dette	  punktet.	  Organiseringen	  overlates	  til	  
kandidat	  og	  veileder,	  og	  kandidaten	  er	  dermed	  til	  en	  viss	  grad	  prisgitt	  veileders	  erfaring	  
og	  kontaktnett.2	  
Informasjon	  og	  kommunikasjon	  synes	  å	  være	  en	  generell	  utfordring.	  Dette	  inkluderer	  
også	  ren	  praktisk	  informasjon.	  Kandidater	  som	  ikke	  tidligere	  har	  arbeidet	  ved	  
institusjonen	  bruker	  uforholdsmessig	  lang	  tid	  på	  å	  finne	  ut	  hvordan	  de	  ulike	  
administrative	  støttetjenestene	  fungerer	  –	  hvem	  en	  må	  kontakte	  og	  hvor	  en	  kan	  få	  hjelp	  
–	  og	  i	  de	  fleste	  tilfeller	  ligger	  svært	  mye	  av	  denne	  opplæringen	  i	  realiteten	  på	  
medkandidater.	  Siden	  kandidatene	  som	  regel	  har	  vært	  plassert	  langt	  unna	  både	  institutt	  
og	  fakultet,	  tar	  det	  lang	  tid	  å	  finne	  ut	  hvem	  som	  gjør	  hva.	  Generelt	  synes	  det	  å	  være	  en	  
del	  taus	  kunnskap	  (eller	  sedvaner)	  om	  hvordan	  fakultetet	  organiseres.	  Som	  nytilsatt	  kan	  
det	  ta	  lang	  tid	  å	  få	  kjennskap	  til	  dette,	  og	  vi	  mener	  at	  informasjon	  ved	  tilsetting/opptak	  
på	  programmet	  burde	  vært	  mer	  utførlig.	  En	  del	  av	  denne	  kunnskapen	  videreformidles	  
av	  andre	  kandidater,	  og	  i	  perioder	  kan	  det	  gå	  med	  mye	  tid	  til	  å	  hjelpe	  en	  kollega	  til	  å	  
finne	  ut	  av	  ting	  det	  burde	  vært	  informert	  om	  langt	  tidligere.	  

Videre	  har	  det	  i	  lang	  tid	  vært	  vanskelig	  å	  finne	  riktige	  dokumenter	  på	  nett,	  selv	  om	  dette	  
har	  blitt	  påpekt	  gjentatte	  ganger	  både	  av	  kandidater,	  veiledere	  og	  ph.d-‐utvalgene.	  Det	  
har	  f.eks.	  vært	  en	  reell	  utfordring	  å	  finne	  riktig	  beskrivelse	  av	  hvilke	  krav	  som	  må	  
oppfylles	  for	  å	  få	  opplæringsdelen	  godkjent,	  eller	  å	  finne	  referater	  fra	  møtene	  i	  ph.d.-‐
utvalgene.	  	  Videre	  har	  noen	  av	  dokumentene	  som	  har	  ligget	  ute	  på	  nett	  vist	  videre	  til	  
andre	  dokumenter	  som	  ikke	  er	  å	  oppdrive	  (dokumentene	  har	  ikke	  bare	  ikke	  vært	  
publisert	  på	  nett,	  de	  har	  også	  vært	  vanskelig	  å	  få	  tak	  i	  via	  fakultetsadministrasjonen).	  
Et	  generelt	  trekk,	  som	  til	  dels	  handler	  om	  kommunikasjon,	  er	  at	  det	  kan	  være	  vanskelig	  
å	  orientere	  seg	  om	  hvilke	  roller	  og	  ansvarsområder	  de	  ulike	  personene	  knyttet	  til	  
forskerutdanningen	  har;	  det	  har	  vært	  uklart	  hva	  en	  kan	  forvente	  seg	  av	  veileder,	  leder	  
av	  ph.d.-‐utvalg,	  instituttleder,	  ph.d.-‐koordinator	  og	  instituttkonsulent.	  Et	  eksempel	  kan	  
være	  skifte	  av	  veileder.	  I	  avtalen,	  del	  B,	  punkt	  5	  vises	  det	  til	  at	  kandidat	  og	  veileder	  
sammen	  kan	  «be	  fakultetet	  om	  å	  oppnemne	  ny	  rettleiar	  for	  kandidaten»,	  men	  uten	  at	  det	  
er	  klart	  hvem	  «fakultetet»	  er	  i	  denne	  sammenhengen.	  

Det	  bør	  også	  påpekes	  at	  måten	  en	  kandidat/stipendiat	  tas	  imot	  (og	  takkes	  av)	  på	  synes	  å	  
variere	  med	  instituttleder,	  ph.d-‐utvalgsleder	  og	  veileder.	  Rutinene	  synes	  å	  ha	  blitt	  bedre,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Når	  det	  gjelder	  endelig	  valg	  av	  institusjon,	  som	  i	  stor	  grad	  bør	  baseres	  på	  faglige	  kriterier,	  må	  det	  vel	  bli	  
slik.	  Gitt	  det	  store	  spennet	  i	  avhandlingstema,	  teoretisk	  perspektiv	  etc.	  er	  overordnede	  samarbeidsavtaler	  
til	  liten	  hjelp	  her.	  Likevel	  kan	  det	  vel	  tenkes	  at	  veileders	  ansvar	  gjøres	  klarere,	  og	  at	  fagmiljøet	  som	  
kollektiv	  i	  siste	  instans	  også	  bør	  involveres.	  
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men	  fremdeles	  er	  det	  tilfeldigheter	  som	  avgjør.	  I	  de	  tidligere	  deler	  av	  
vurderingsperioden	  tok	  det	  dessuten	  gjerne	  lang	  tid	  å	  få	  på	  plass	  de	  grunnleggende	  
fysiske	  rammebetingelsene	  som	  kontor,	  PC	  og	  telefon.	  Dette	  har	  bedret	  seg	  betraktelig,	  
men	  det	  kan	  likevel	  variere	  noe.	  	  

	  
3) Læringsmiljø og programtilhørighet (faglig og sosialt) 

Det	  faglige	  og	  sosiale	  miljøet	  er	  preget	  av	  at	  det	  er	  relativt	  få	  stipendiater/kandidater	  på	  
de	  to	  spesialiseringene,	  en	  situasjon	  som	  ser	  ut	  til	  å	  vedvare.	  De	  faglige	  
berøringspunktene	  er	  sjeldne,	  og	  kandidatene	  er	  ofte	  i	  svært	  forskjellige	  faser	  av	  
prosessen.	  Samtidig	  er	  kandidatene	  som	  regel	  relativt	  lite	  integrert	  –	  både	  sosialt	  og	  
faglig	  –	  med	  fakultetet	  eller	  instituttene	  for	  øvrig.	  

Stipendiater	  som	  er	  ansatt	  ved	  fakultetet	  sitter	  for	  en	  stor	  del	  samlet	  i	  et	  eldre,	  eget	  bygg	  
på	  universitetsområdet	  (tidligere	  hadde	  kandidatene	  kontorplass	  på	  ulike	  steder	  –	  men	  
sjelden	  i	  direkte	  tilknytning	  til	  fakultetet).	  Selv	  om	  det	  er	  positivt	  at	  stipendiatene	  er	  
samlet,	  innebærer	  denne	  praksisen	  en	  avstand	  til	  fakultetet.	  Det	  er	  bare	  unntaksvis	  at	  
noen	  fra	  administrasjonen	  eller	  fagmiljøet	  oppsøker	  dem	  i	  det	  aktuelle	  bygget,	  og	  det	  er	  
dermed	  i	  større	  grad	  opp	  til	  stipendiatene	  å	  ta	  kontakt.	  Det	  er	  generelt	  sett	  ikke	  så	  
mange	  møteplasser	  mellom	  kandidater	  og	  fagmiljø,	  ut	  over	  kontakten	  med	  veileder.	  
Særlig	  for	  stipendiater	  som	  ikke	  kjenner	  institusjonen	  gjennom	  tidligere	  arbeid,	  er	  dette	  
et	  alvorlig	  ankepunkt.	  De	  opplever	  ikke	  at	  de	  introduseres	  for	  fagmiljøet,	  og	  de	  opplever	  
seg	  i	  varierende	  grad	  inkludert.	  I	  den	  senere	  tid	  er	  det	  lagt	  til	  rette	  for	  at	  fakultetets	  
stipendiater	  skal	  gis	  anledning	  til	  å	  sitte	  i	  nærheten	  av	  fagmiljøet	  ved	  fakultetet	  det	  
første	  året	  av	  ansettelsesperioden,	  men	  dette	  har	  ennå	  ikke	  vært	  praktisert	  for	  
kandidatene	  på	  spesialiseringene	  i	  språk	  og	  litteratur.	  Når	  det	  gjelder	  faktorer	  som	  kan	  
påvirke	  det	  sosiale	  og	  den	  faglige	  tilhørigheten,	  kan	  det	  også	  være	  verdt	  å	  nevne	  at	  de	  to	  
spesialiseringene	  begge	  er	  knyttet	  til	  to	  ulike	  institutter	  (institutt	  for	  nordisk	  og	  
mediefag	  og	  institutt	  for	  fremmedspråk	  og	  oversetting),	  og	  det	  er	  veileders	  
ansettelsesforhold	  som	  avgjør	  hvilket	  institutt	  kandidaten	  er	  knyttet	  til,	  ikke	  
kandidatens	  fagområde.	  	  

Det	  faglige	  miljøet	  og	  læringsutbyttet	  kan	  styrkes	  gjennom	  tilknytning	  til	  
forskergrupper.	  Det	  varierer	  imidlertid	  med	  kandidatenes	  prosjekt	  hvorvidt	  fakultetet	  –	  
eller	  universitetet	  –	  har	  en	  aktiv	  og	  relevant	  forskergruppe	  som	  kandidatene	  kan	  knytte	  
seg	  til.	  Kandidatene	  oppfordres	  til	  selv	  å	  ta	  kontakt	  med	  eksterne	  forskergrupper	  (for	  
eksempel	  internasjonale)	  og	  noen	  veiledere	  er	  meget	  behjelpelige	  i	  så	  måte.	  	  

Opplevelsen	  av	  tilhørighet	  og	  læring	  kan	  også	  påvirkes	  av	  undervisningsarbeid.	  I	  
perioden	  denne	  programevalueringen	  gjelder,	  har	  fakultetet	  så	  vidt	  vi	  forstår	  ikke	  
praktisert	  pliktarbeid.	  Alle	  stipendiater	  blir	  tilsatt	  i	  3	  år,	  uten	  undervisningsplikt.	  	  
Undervisning	  ville	  vært	  ønskelig	  for	  mange,	  både	  for	  kandidater	  uten	  vesentlig	  
undervisningserfaring	  fra	  før	  (og	  som	  dermed	  trenger	  undervisningserfaring	  for	  å	  
kvalifisere	  seg	  til	  en	  undervisningsstilling)	  og	  for	  kandidater	  med	  denne	  type	  erfaring	  
(som	  kan	  oppleve	  at	  overgangen	  fra	  en	  tilværelse	  som	  timelærer/vikar	  til	  å	  være	  forsker	  
på	  fulltid	  blir	  vel	  stor).	  Gjennom	  undervisningsplikt	  har	  en	  større	  mulighet	  til	  og	  både	  
oppleve	  mestring	  og	  nytte,	  og	  til	  å	  bli	  inkludert	  i	  fag-‐	  og	  arbeidsmiljøet.	  	  Det	  er,	  og	  har	  
vært,	  flere	  kandidater	  på	  spesialiseringene	  som	  ikke	  kjenner	  seg	  som	  en	  del	  av	  et	  
arbeids-‐	  og	  læringsmiljø.	  	  
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Disse	  forholdene	  gjør	  at	  kravet	  om	  tilstedeværelse	  på	  UiA	  tidvis	  har	  utløst	  en	  del	  
frustrasjon.	  I	  Utfyllende	  regler	  for	  ph.d.-‐program	  ved	  Fakultet	  for	  humaniora	  og	  
pedagogikk	  står	  det	  følgende:	  «Ph.d.-‐studiet	  er	  en	  veiledet	  forskerutdanning.	  Dette	  
medfører	  at	  kandidaten	  bør	  oppholde	  seg	  ved	  universitetet	  en	  vesentlig	  del	  av	  den	  
effektive	  studietiden,	  så	  sant	  ikke	  spesielle	  forhold	  tilsier	  noe	  annet.»	  Det	  har	  vært	  noe	  
varierende	  praksis	  rundt	  dette,	  men	  tilstedeværelsesplikten	  har	  blant	  annet	  til	  tider	  blitt	  
sterkt	  framhevet	  i	  intervjuene.	  I	  perioder	  med	  få	  tilsatte	  stipendiater	  er	  miljøet	  svært	  
begrenset,	  slik	  som	  de	  siste	  par	  årene,	  og	  når	  en	  ikke	  opplever	  at	  en	  inkluderes	  i	  det	  
øvrige	  fagmiljøet,	  er	  det	  vanskelig	  å	  se	  begrunnelsen	  for	  pålagt	  tilstedeværelse	  hvis	  det	  
ikke	  egentlig	  er	  noe	  læringsmiljø	  å	  snakke	  om.	  	  
	  

4)	  Ansettelsesforhold	  og	  økonomiske	  rammebetingelser	  

Stipendiater	  er	  ansatt	  i	  tre	  år,	  og	  har	  rett	  til	  forlengelse	  av	  stipendiatperioden	  hvis	  man	  
er	  sammenhengende	  sykmeldt	  i	  mer	  enn	  14	  dager	  eller	  hvis	  man	  har	  barn	  som	  er	  
(sammenhengende)	  sykt	  i	  mer	  enn	  14	  dager.	  Stipendiatene	  hadde	  i	  en	  periode	  rett	  til	  
forlengelse	  ved	  syke	  barn	  –	  uansett	  varighet.	  Dette	  ble	  endret	  i	  mai	  2011,	  så	  vidt	  vi	  
forstår	  til	  det	  som	  gjelder	  øvrige	  ansatte	  ved	  sykdom.	  Selv	  om	  det	  naturligvis	  har	  vært	  
både	  formelle	  og	  økonomiske	  grunner	  til	  å	  gjøre	  dette,	  kan	  denne	  praksisen	  likevel	  slå	  
uheldig	  ut	  for	  stipendiaten,	  også	  fordi	  det	  blir	  en	  stressfaktor	  når	  man	  mister	  tid	  på	  
denne	  måten.	  

Det	  bør	  også	  påpekes	  at	  det	  på	  fakultetet	  er	  svake	  rutiner	  for	  utregning	  av	  forlengelse	  
ved	  sykdom	  og	  ulike	  former	  for	  permisjon,	  og	  ikke	  minst	  ved	  gradert	  uttak	  av	  
sykepenger	  eller	  foreldrepenger.	  Kandidater	  blir	  bedt	  om	  selv	  å	  holde	  oversikten,	  
hvilket	  til	  en	  viss	  grad	  er	  rimelig,	  men	  er	  også	  blitt	  bedt	  om	  å	  regne	  ut	  dette	  selv	  og	  
levere	  inn.	  Utregninger	  fra	  fakultetets	  side	  har	  i	  en	  del	  tilfeller	  vist	  seg	  å	  være	  feil,	  og	  
kandidaten	  selv	  eller	  personalavdelingen	  ved	  UiA	  har	  måttet	  rette	  opp.	  (Dette	  punktet	  
kan	  sees	  i	  sammenheng	  med	  avsnittet	  om	  administrative	  støttetjenester	  ovenfor.)	  

Kandidater	  forventes	  dessuten	  å	  stille	  som	  representanter	  i	  ulike	  utvalg,	  som	  for	  
eksempel	  spesialiseringenes	  ph.d.-‐utvalg,	  men	  får	  ingen	  timer/ressurser	  verken	  for	  
deltakelse	  på	  møter	  eller	  for	  nødvendig	  for-‐	  og	  etterarbeid.	  Det	  er	  stipendiatene	  som	  er	  
ansatt	  ved	  UiA	  som	  må	  stille	  som	  representanter.	  Siden	  det	  er	  få	  stipendiater	  og	  siden	  
fakultetets	  program	  er	  splittet	  opp	  i	  flere	  spesialiseringer,	  oppleves	  belastningen	  som	  
høy	  i	  en	  del	  tilfeller	  (også	  fordi	  kandidatene	  skal	  være	  representert	  i	  flere	  ulike	  utvalg	  på	  
ulike	  nivåer,	  slik	  at	  samme	  person	  gjerne	  sitter	  i	  flere	  utvalg).	  Men	  andre	  vitenskapelig	  
ansatte	  får	  en	  akseptabel	  timeressurs	  for	  deltakelse	  i	  utvalg	  og	  fora	  på	  ph.d.-‐nivå,	  
forventes	  stipendiatene/kandidatene	  vederlagsfritt	  å	  bruke	  av	  forskningstida.	  	  
Som	  stipendiat	  ved	  fakultetet	  får	  man	  tilgang	  på	  driftsmidler,	  satt	  til	  20	  000	  per	  år	  (til	  
sammen	  60	  000).	  Driftsmidlene	  fastsettes	  av	  fakultetet,	  og	  summen	  er	  ikke	  oppjustert	  
de	  siste	  ti	  årene.	  Størrelsen	  på	  beløpet	  begrunnes	  blant	  annet	  med	  at	  tildelingene	  UiA	  får	  
er	  lavere	  enn	  for	  andre	  i	  sektoren,	  ikke	  minst	  de	  gamle	  universitetene.	  Ved	  UiS,	  som	  det	  
dermed	  er	  rimelig	  å	  sammenligne	  seg	  med,	  har	  stipendiater	  på	  programmene	  for	  
lesevitenskap	  og	  utdanningsvitenskap	  30	  000	  per	  år	  i	  tre	  år,	  og	  beløpet	  har	  også	  der	  
vært	  uendret	  de	  siste	  ti	  årene.	  Til	  sammenligning	  har	  stipendiater	  ved	  lignende	  program	  
ved	  UiB	  og	  NTNU	  henholdsvis	  24	  000	  og	  50	  000	  per	  år	  i	  tre	  år.	  	  Stipendiater	  er	  få	  eller	  
ingen	  muligheter	  til	  å	  søke	  annen	  støtte	  ved	  fakultetet,	  for	  eksempel	  ved	  forskeropphold	  
i	  utlandet	  eller	  reise	  i	  forbindelse	  med	  forskerkurs.	  	  
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Vurdering	  	  

Kritikken	  som	  framkommer	  i	  beskrivelsen	  ovenfor	  er	  basert	  på	  et	  partsinnlegg,	  og	  
panelet	  som	  helhet	  kan	  naturligvis	  ikke	  slutte	  seg	  forbeholdsløst	  til	  dette	  uten	  å	  ha	  hørt	  
den	  andre	  parten.	  Men	  innlegget	  er	  erfaringsbasert,	  og	  viser	  at	  det	  er	  mye	  som	  kan	  
forbedres.	  Vi	  vil	  derfor	  tilrå	  at	  kritikken	  som	  framføres	  ovenfor,	  legges	  til	  grunn	  for	  den	  
dialogen	  mellom	  administrasjon,	  ledelse	  og	  kandidater	  som	  blir	  del	  av	  oppfølgingen	  av	  
denne	  rapporten.	  	  

Vi	  vil	  likevel	  peke	  på	  ett	  forhold,	  nemlig	  at	  stipendiater	  tilsettes	  i	  tre	  år	  uten	  arbeidsplikt.	  
Etter	  panelets	  mening	  er	  dette	  svært	  uheldig.	  Forskerutdanning	  er	  i	  vid	  forstand	  en	  
utdanning	  som	  skal	  legge	  grunnlaget	  for	  en	  senere	  forskerkarriere	  ved	  et	  universitet	  
eller	  en	  høyskole,	  ev.	  forskningsinstitutt.	  Et	  fjerde	  år	  avsatt	  til	  pliktarbeid	  vil	  gi	  en	  mye	  
bredere	  forberedelse	  til	  denne	  gjerningen,	  i	  form	  av	  undervisning	  så	  vel	  som	  
administrative	  oppgaver.	  Det	  vil	  også	  gi	  lenger	  modningstid	  for	  selve	  
avhandlingsarbeidet.	  Med	  utgangspunkt	  i	  slike	  argumenter	  blir	  f.eks.	  alle	  stipend	  ved	  HF	  
ved	  UiB	  i	  dag	  utlyst	  som	  fireårige.	  	  

Når	  en	  likevel	  har	  valgt	  å	  begrense	  stipendtiden	  til	  tre	  år,	  blir	  det	  uforståelig	  at	  en	  
samtidig	  pålegger	  stipendiatene	  administrative	  oppgaver	  uten	  å	  kompensere	  for	  den	  
tiden	  disse	  stjeler	  fra	  det	  faglige	  arbeidet.	  Et	  treårig	  stipend	  skal	  utelukkende	  brukes	  til	  
faglige	  arbeid,	  gitt	  at	  avhandlingsarbeidet	  er	  normert	  til	  2,5	  år	  og	  opplæringsdelen	  til	  
0,5.	  	  

Vårt	  råd	  er	  at	  stipendperioden	  utvides	  til	  fire	  år.	  Om	  en	  ikke	  ønsker	  det,	  må	  stipendiater	  
kompenseres	  for	  pålagte,	  administrative	  oppgaver,	  fortrinnsvis	  med	  en	  tilsvarende	  
forlengelse	  av	  stipendperioden.	  	  

	  

Programkvalitet	  

Spørsmål	  

1) Helhet	  og	  sammenheng	  i	  studieprogrammet	  	  
2) Innhold	  og	  læringsutbytte	  i	  opplæringsdelen	  
3) Internasjonalisering:	  

a) Tilrettelegging	  for	  utveksling	  i	  fag-‐/studieplan	  og	  tilgang	  på	  partnerinstitusjoner	  
b) Antall	  utreisende	  studenter	  

Situasjonsbeskrivelse	  
 1) Helhet og sammenheng i studieprogrammet  

Det	  er	  de	  respektive	  ph.d.-‐utvalgene	  har	  skal	  ha	  ansvar	  for	  kvaliteten	  på	  
studieprogrammet.	  Vi	  erfarer	  imidlertid	  at	  utvalgene	  tidvis	  opplever	  en	  sterk	  styring	  
ovenfra,	  både	  fra	  sentralt	  hold	  og	  fra	  fakultetet.	  Vedtak	  som	  bør	  fattes	  i	  utvalgene,	  gjøres	  
i	  mange	  tilfeller	  på	  ett	  eller	  flere	  nivå	  over,	  og	  uten	  at	  de	  sakene	  som	  bør	  tas	  i	  utvalgene	  
kommer	  på	  høring,	  eller	  de	  kommer	  på	  høring	  i	  siste	  ledd	  av	  prosessen	  hvor	  muligheten	  
for	  innflytelse	  er	  minimal.	  I	  den	  grad	  dette	  er	  tilfellet,	  minker	  dette	  muligheten	  for	  reell	  
påvirkning	  på	  eller	  utforming	  av	  studieprogrammet,	  noe	  som	  lett	  vil	  oppleves	  
frustrerende	  og	  demotiverende	  for	  kandidatrepresentanter	  så	  vel	  som	  
ansattrepresentanter	  i	  de	  respektive	  utvalgene.	  Arbeidsdelingen	  mellom	  fakultetets	  
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sentrale	  utvalg	  og	  de	  ulike	  spesialiseringenes	  utvalg	  synes	  med	  andre	  ord	  uklar.	  Her	  er	  
et	  par	  eksempler:	  	  

1. Endring	  i	  overgangsbestemmelse	  om	  opptak	  på	  doktorgradsprogram	  ble	  ble	  i	  
2012	  vedtatt	  uten	  at	  organ	  som	  har	  berørte	  parter	  som	  medlemmer	  ble	  involvert	  
i	  beslutningen,	  slik	  som	  Forsknings-‐	  og	  forskerutdanningsutvalget	  (FOFU)	  eller	  
ph.d-‐utvalgene.	  

2. FOFU	  behandlet	  i	  2012	  retningslinjer	  for	  standardisering	  av	  sluttseminar	  ved	  
ph.d.-‐programmet	  ved	  Hum-‐Ped.	  Først	  etter	  påpekning	  og	  krav	  om	  at	  dette	  skulle	  
førstegangsbehandles	  i	  ph.d.-‐utvalgene,	  ble	  saksgangen	  endret	  til	  rekkefølgen	  
ph.d.-‐utvalg,	  FOFU	  og	  fakultetsstyre.	  

 
2) Innhold og læringsutbytte i opplæringsdelen 

Opplæringsdelen	  består	  av	  Vitenskapsteori	  med	  etikk	  (10	  st.p),	  forskningspresentasjon	  
(5	  st.p.)	  og	  frie	  kurs	  (15	  st.p.)	  
Når	  det	  gjelder	  kurset	  i	  vitenskapsteori	  med	  etikk,	  har	  det	  vært	  prøvd	  ut	  ulike	  modeller.	  
Endringene	  i	  kursopplegget	  tyder	  på	  at	  man	  har	  opplevd	  at	  kursene	  ikke	  har	  fungert	  
optimalt.	  Samtidig	  erfarer	  vi	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  peke	  nøyaktig	  på	  hva	  som	  er/har	  vært	  
problemet	  med	  disse	  kursene,	  utover	  at	  dette	  er	  et	  svært	  krevende	  fagområde	  
(vitenskapsteoretiske	  problemstillinger	  på	  ulike	  fagfelt),	  og	  at	  det	  har	  vært	  en	  tendens	  
til	  at	  undervisningen	  i	  større	  grad	  har	  bestått	  av	  presentasjoner	  av	  ulike	  fagfelt	  og	  
forskningstradisjoner,	  enn	  av	  reelle	  vitenskapsteoretiske/forskningsetiske	  diskusjoner.	  
I	  den	  grad	  dette	  har	  vært	  tilfellet,	  er	  det	  klart	  rom	  for	  forbedring.	  
Formidlingsdelen	  av	  opplæringsdelen	  ser	  ut	  til	  å	  fungere,	  selv	  om	  det	  kan	  herske	  noe	  
usikkerhet	  om	  hva	  som	  kvalifiserer	  til	  5	  studiepoeng.	  Et	  godt	  tiltak	  er	  at	  det	  nå	  har	  blitt	  
opprettet	  et	  kurs	  i	  forskningsformidling	  på	  fakultetsnivå.	  	  

I	  spesialiseringen	  for	  litteraturvitenskap	  blir	  det	  spesifisert	  at	  kandidaten	  skal	  kunne	  
holde	  seminar	  for	  masterstudenter	  med	  utgangspunkt	  i	  eget	  prosjekt,	  som	  en	  del	  av	  
formidingsdelen.	  Hvorvidt	  det	  legges	  til	  rette	  for	  dette	  virker	  å	  variere	  med	  den	  enkelte	  
veileder.	  Vi	  vurderer	  dette	  som	  en	  verdifull	  erfaring	  for	  kandidater	  så	  vel	  som	  
masterstudenter,	  og	  ikke	  minst	  er	  det	  et	  mulig	  møtepunkt	  som	  det	  finnes	  få	  av	  ved	  
fakultetet.	  Denne	  muligheten	  finnes	  nå	  kun	  innen	  spesialiseringen	  i	  litteraturvitenskap.	  	  

Det	  har	  i	  evalueringsperioden	  vært	  arrangert	  et	  felles	  ph.d.-‐seminar	  (eller	  
avhandlingsseminar)	  for	  spesialiseringene	  i	  språk-‐	  og	  litteraturvitenskap.	  På	  disse	  
seminarene	  legger	  kandidatene	  frem	  tekstutkast,	  og	  mottar	  forberedte	  kommentarer	  fra	  
en	  annen	  kandidat	  og	  en	  fast	  ansatt	  med	  førstekompetanse	  (før	  det	  er	  en	  åpen	  diskusjon	  
rundt	  teksten).	  Seminaret	  regnes	  i	  utgangspunktet	  som	  obligatorisk	  for	  kandidatene,	  og	  
oppslutningen	  blant	  dem	  har	  vært	  god.	  I	  perioder	  der	  det	  for	  eksempel	  er	  få	  kandidater	  
på	  spesialiseringene,	  eller	  flere	  er	  på	  reise	  eller	  på	  utenlandsopphold,	  reduserer	  dette	  
likevel	  læringsutbyttet.	  Det	  samme	  gjelder	  når	  det	  er	  få	  og	  spredte	  prosjekter	  med	  få	  
berøringspunkter.	  Det	  synes	  også	  til	  tider	  å	  være	  vanskelig	  å	  få	  ansatte	  med	  minimum	  
førstekompetanse	  til	  å	  stille	  som	  kommentatorer	  og/eller	  tilhørere.	  	  

For	  å	  bøte	  på	  dette	  ble	  avhandlingsseminaret	  nå	  i	  høst	  delt	  i	  språk	  og	  litteratur.	  
Begrunnelsen	  er	  blant	  annet	  at	  det	  er	  få	  aktive	  kandidater,	  og	  at	  dagens	  ph.d.-‐prosjekter	  
i	  liten	  grad	  ligger	  i	  grenseområdet	  mellom	  språk	  og	  litteratur.	  	  Som	  en	  del	  av	  denne	  
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prøveordningen	  vil	  masterstudenter	  også	  inviteres	  til	  å	  delta	  på	  seminaret.	  Siden	  dette	  
er	  helt	  nytt,	  er	  det	  for	  tidlig	  å	  si	  om	  det	  vil	  få	  den	  ønskede	  effekten.	  
Når	  det	  gjelder	  de	  frie	  kursene,	  er	  utvalget	  av	  kurs	  viktig.	  	  Det	  kan	  være	  tilfeldig	  i	  hvilken	  
grad	  kursene	  som	  tilbys	  lokalt	  er	  relevante	  for	  de	  enkelte	  kandidatene.	  Siden	  en	  er	  
avhengig	  av	  en	  viss	  oppslutning	  for	  å	  få	  støtte	  til	  å	  arrangere	  et	  kurs,	  har	  det	  hendt	  at	  
kandidater	  blir	  sterkt	  oppfordret	  til	  å	  delta	  på	  kurs	  organisert	  ved	  UiA	  som	  oppleves	  
som	  lite	  relevante	  i	  forhold	  til	  egen	  avhandling	  eller	  forskningsfelt.	  	  Når	  det	  gjelder	  
eksterne	  kurs,	  opplever	  noen	  kandidater	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  finne	  informasjon	  om	  
relevante	  kurs.	  Dette	  synes	  å	  variere	  noe	  mellom	  fag	  og	  veiledere.	  De	  ulike	  
forskerskolene	  som	  spesialiseringene	  er	  knyttet	  til,	  bidrar	  imidlertid	  positivt	  her.	  
	  
3) Internasjonalisering 

Basert	  på	  de	  opplysningene	  vi	  har	  hatt	  tilgang	  til,	  er	  innslaget	  av	  organiserte	  
internasjonaliseringstilbud	  i	  programmet	  magert.	  Det	  skal	  finnes	  noen	  
samarbeidsavtaler	  på	  ph.d.-‐nivå,	  men	  disse	  blir	  ifølge	  administrasjonen	  ikke	  utnyttet.	  Vi	  
forstår	  også	  at	  cotutelle-‐ordningene	  er	  blitt	  benyttet	  ved	  noen	  anledninger.	  I	  hvilken	  
grad	  kandidater	  benytter	  seg	  av	  muligheten	  til	  kortere	  eller	  lengre	  utenlandsopphold,	  
har	  vi	  ikke	  kunnet	  skaffe	  oss	  rede	  på,	  da	  dette	  så	  vidt	  vi	  forstår	  ikke	  registreres	  av	  
fakultetet.	  	  

	  

Vurdering	  

Ut	  fra	  de	  dokumentene	  vi	  har	  hatt	  tilgang	  til,	  synes	  programmet/spesialiseringene	  i	  stor	  
grad	  å	  være	  organisert	  som	  ved	  andre	  institusjoner	  i	  Norge,	  f.eks.	  med	  hensyn	  til	  
fordeling	  av	  forventet	  tidsbruk	  mellom	  avhandling	  og	  opplæringsdel,	  og	  
opplæringsdelens	  organisering.	  Vi	  har	  derfor	  ingen	  kommentarer	  til	  måten	  programmet	  
er	  bygd	  opp	  på.	  	  

Når	  det	  gjelder	  arbeids-‐	  og	  ansvarsfordeling	  mellom	  de	  ulike	  nivåene	  ved	  fakultetet,	  
anbefaler	  vi	  en	  gjennomgang	  av	  disse	  med	  utgangspunkt	  i	  kritikken	  som	  framkommer	  
ovenfor.	  

Den	  vitenskapsteoretiske	  opplæringen	  er	  så	  vidt	  vi	  kjenner	  til,	  et	  problembarn	  ved	  alle	  
norske	  institusjoner.	  Ved	  UiB	  er	  det	  nylig	  blitt	  foretatt	  en	  justering	  som	  skal	  gi	  mer	  rom	  
for	  fag-‐	  og	  disiplinspesifikk	  vitenskapsteori.	  Men	  om	  det	  vil	  vise	  seg	  å	  være	  en	  vellykket	  
løsning,	  står	  tilbake	  å	  se.	  Gitt	  den	  svært	  begrensede	  opplæringsdelen	  i	  norske	  
doktorgradsprogram,	  framstår	  det	  likevel	  som	  fornuftig	  å	  gi	  de	  fagspesifikke	  
perspektivene	  en	  større	  plass	  enn	  det	  som	  har	  vært	  vanlig.	  
Avhandlingsseminarer	  der	  kandidatene	  med	  jevne	  mellomrom	  får	  tilbakemeldinger	  fra	  
resten	  av	  miljøet	  er	  viktig,	  også	  fordi	  dette	  bidrar	  til	  å	  skape	  det	  aktive	  forskningsmiljøet	  
rundt	  kandidaten	  som	  forskriften	  krever.	  Den	  vekslende	  oppslutningen	  som	  beskrives	  
ovenfor,	  er	  følgelig	  et	  problem.	  	  Ansvar	  for	  forskerutdanning	  bør	  i	  utgangspunktet	  ses	  
som	  et	  kollektivt	  ansvar	  for	  et	  fagmiljø,	  selv	  om	  veilederne	  har	  en	  sentral	  rolle.	  Den	  
oppdelingen	  som	  har	  skjedd	  i	  egne	  seminarer	  for	  de	  to	  spesialiseringene	  kan	  bidra	  til	  å	  
tydeliggjøre	  dette	  ansvaret.	  	  
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Ordningen	  på	  spesialiseringen	  i	  litteraturvitenskap	  med	  at	  kandidaten	  skal	  kunne	  holde	  
seminar	  for	  masterstudenter	  med	  utgangspunkt	  i	  eget	  prosjekt	  	  som	  en	  del	  av	  
formidingsdelen,	  bør	  vurderes	  utvidet	  til	  også	  å	  gjelde	  språkvitenskap.	  

Det	  har	  vært	  vanskelig	  for	  panelet	  å	  skaffe	  seg	  oversikt	  over	  i	  hvilken	  grad	  kandidatene	  
legger	  inn	  utenlandsopphold	  i	  løpet.	  For	  mange	  kan	  slike	  opphold	  i	  gode	  fagmiljøer	  
utenfor	  Norge	  vise	  seg	  å	  være	  svært	  positivt	  for	  kvaliteten	  på	  avhandlingen.	  Fakultetet	  
bør	  derfor	  vurdere	  å	  sette	  av	  midler	  til	  å	  støtte	  lengre	  opphold	  for	  de	  som	  har	  anledning	  
til	  dette,	  og	  ikke	  minst	  oppfordre	  hver	  kandidat	  allerede	  ved	  opptak	  å	  legge	  et	  slikt	  
opphold	  inn	  i	  planene.	  

	  
 

Undervisningskvalitet	  	  

Spørsmål	  

1. Omfang	  og	  kvalitet	  på	  veiledningen	  
2. Omfang	  og	  kvalitet	  på	  undervisning	  knyttet	  til	  opplæringsdelen	  

 

Situasjonsbeskrivelse	  

1)	  Omfang	  og	  kvalitet	  på	  veiledningen	  

§	  7.2	  i	  ph.d.-‐forskriften	  ved	  UiA	  krever	  at	  veiledere	  og	  kandidat	  skal	  ha	  jevnlig	  kontakt.	  
Ut	  over	  dette	  foreligger	  det	  så	  vidt	  vi	  kan	  se	  ingen	  norm	  som	  f.eks.	  fastsetter	  et	  
minimumskrav	  til	  tid	  brukt	  på	  veiledning,	  med	  mindre	  det	  er	  normert	  i	  de	  ansattes	  
årlige	  rapportering	  av	  arbeidstid	  brukt	  til	  undervisning	  og	  administrasjon.	  	  
Når	  det	  gjelder	  kvalitet	  på	  veiledning,	  er	  denne	  også	  vanskelig	  å	  fastslå,	  både	  på	  
individuelt	  nivå	  og	  på	  program-‐	  eller	  spesialiseringsnivå.	  Viktige	  data	  her	  vil	  være	  
framdriftsrapportene	  som	  hver	  kandidat/veileder	  skal	  levere,	  jf.	  nedenfor.	  Disse	  har	  vi	  
ikke	  hatt	  anledning	  til	  å	  gå	  inn	  i,	  men	  vi	  har	  forstått	  at	  de	  heller	  ikke	  ved	  UiA	  fungere	  
som	  gode	  redskaper	  for	  oppfølging	  og	  forebygging	  av	  problemer,	  f.eks.	  knyttet	  til	  
tidsbruk.	  

Et	  mål	  for	  veiledningskvalitet	  er	  veilederens	  kvalifikasjoner.	  Oversikten	  over	  aktive	  
veiledere	  vi	  har	  fått	  tilsendt,	  er	  ikke	  komplett.	  De	  som	  er	  oppført	  er	  alle	  enten	  professor	  
eller	  førsteamanuensis.	  Det	  som	  ikke	  disse	  titlene	  forteller,	  er	  om	  den	  faglige	  
kompetansen	  til	  veilederen	  i	  alle	  tilfeller	  er	  sentral	  i	  forhold	  til	  kandidatens	  
avhandlingstema.	  Her	  har	  det	  så	  vidt	  vi	  forstår	  vært	  tilfeller	  der	  dette	  ikke	  har	  vært	  
optimalt.	  

Siden	  veileder	  har	  en	  vesentlig	  del	  av	  ansvaret	  for	  at	  kandidaten	  kommer	  i	  mål	  som	  
planlagt,	  er	  et	  annet,	  indirekte	  mål	  den	  tiden	  hver	  kandidat	  bruker	  på	  å	  ferdigstille	  
avhandlingen.	  Dette	  kommer	  vi	  tilbake	  til	  under	  resultatkvalitet	  lenger	  nede.	  	  

	  
2)	  Omfang	  og	  kvalitet	  på	  undervisning	  knyttet	  til	  opplæringsdelen	  

Også	  her	  er	  det	  vanskelig	  å	  gjøre	  en	  presis	  og	  overordnet	  vurdering.	  Utgangspunktet	  ved	  
UiA	  er	  nok	  det	  samme	  som	  ved	  det	  fleste	  norske	  institusjoner,	  nemlig	  at	  det	  er	  vanskelig	  
å	  dekke	  alle	  behov	  innenfor	  rammene	  av	  egen	  institusjon.	  Vi	  vil	  tro	  at	  denne	  



	   12	  

utfordringen	  kan	  være	  ekstra	  stor	  for	  en	  mindre	  institusjon	  som	  UiA.	  Vi	  noterer	  oss	  at	  
spesialiseringene	  har	  knyttet	  seg	  til	  flere	  nasjonale	  forskerskoler.	  Men	  vi	  har	  også	  notert	  
oss	  at	  noen	  kandidater	  mener	  det	  blir	  presset	  til	  å	  delta	  på	  lokale	  kurs	  de	  selv	  mener	  
ikke	  er	  spesielt	  relevante	  for	  avhandlingsprosjektet	  deres.	  

Vi	  regner	  med	  at	  det	  etter	  hvert	  lokale	  kurs	  ved	  UiA	  blir	  gjennomført	  en	  
deltakerevaluering,	  og	  at	  disse	  blir	  fulgt	  opp	  og	  tatt	  med	  når	  nye	  kurs	  planlegges	  

	  

Vurdering	  

Det	  er	  som	  nevnt	  vanskelig	  å	  danne	  seg	  et	  bilde	  av	  kvalitetsnivået	  på	  veiledning	  og	  
kurstilbud.	  Det	  må	  være	  et	  overordnet	  mål	  at	  veileders	  kompetanse	  i	  alle	  tilfeller	  ligger	  
tett	  på	  avhandlingsprosjektets	  tema,	  og	  at	  de	  frie	  kursene	  som	  inngår	  i	  opplæringsdelen	  
er	  relevante	  for	  avhandlingsprosjektet.	  Når	  det	  kan	  se	  ut	  som	  om	  disse	  kravene	  ikke	  
alltid	  er	  møtt	  til	  nå,	  bør	  dette	  få	  oppmerksomhet	  når	  evalueringen	  skal	  følges	  opp.	  	  

	  
  

Resultatkvalitet	  

Spørsmål	  

1. Hvor	  mange	  har	  avlagt	  graden	  de	  siste	  ti	  årene?	  	  
2. Hvor	  mange	  avhandlinger	  ble	  underkjent	  ved	  første	  gangs	  innlevering?	  
3. Hvor	  mange	  gjennomførte	  på	  normert	  tid?	  

	  Situasjonsbeskrivelse	  

I	  Database	  for	  høyere	  utdanning	  (DBH),	  som	  Kunnskapsdepartementet	  henter	  sine	  tall	  
fra,	  er	  det	  ikke	  enkelt	  å	  få	  oversikten	  over	  ph.d.-‐programmet	  siden	  det	  har	  endret	  navn,	  
tilhørighet	  og	  blitt	  sammenslått	  i	  løpet	  av	  perioden.	  Det	  er	  totalt	  snakk	  om	  tre,	  det	  
nåværende	  ph.d.-‐programmet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk	  	  (med	  spesialiseringer	  innen	  
henholdsvis	  språkvitenskap	  og	  litteraturvitenskap)	  og	  de	  tidligere	  ph.d.-‐programmet	  for	  
litteraturvitenskap	  og	  ph.d.-‐programmet	  i	  nordisk	  språk	  og	  litteratur.	  Sammenlagt	  ser	  det	  
ut	  til	  at	  det	  er	  avlagt	  10	  grader	  i	  språk	  og	  litteratur	  i	  perioden	  2009-‐	  2014.	  I	  følge	  UiAs	  
egne	  tall	  har	  12	  kandidater	  avlagt	  graden	  fram	  til	  2014.	  Ulikheten	  er	  ikke	  stor,	  men	  kan	  
skyldes	  at	  kandidatene	  har	  skiftet	  programtilhørighet	  underveis.	  
Bare	  2	  av	  21	  innleverte	  grader	  har	  blitt	  underkjent	  i	  første	  omgang,	  dvs.	  med	  mulighet	  
til	  ny	  bearbeidelse.	  Her	  har	  vi	  ikke	  nasjonale	  tall	  å	  sammenligne	  med,	  men	  erfaringer	  fra	  
andre	  institusjoner,	  f.eks.	  de	  humanistiske	  fakultetene	  ved	  NTNU	  	  og	  UiB	  tyder	  på	  at	  
andelen	  underkjenninger	  ved	  UiA	  er	  på	  linje	  med	  andre	  institusjoner.	  

Ni	  av	  nitten	  av	  kandidatene	  som	  ble	  tatt	  opp	  i	  2007,	  eller	  tidligere,	  dvs.	  for	  minst	  syv	  år	  
siden,	  hadde	  disputert	  i	  2014,	  dvs.	  litt	  under	  50%.	  Dette	  er	  lavere	  enn	  det	  nasjonale	  
snittet	  for	  denne	  gruppen,	  som	  er	  på	  63%	  (ifølge	  Tilstandsrapporten	  for	  Universitet	  og	  
høyskoler	  2014	  s.	  72).	  	  

Vurdering	  

Det	  målet	  av	  disse	  tre	  som	  har	  krav	  på	  nærmere	  oppmerksomhet,	  er	  det	  tredje,	  altså	  
gjennomføringstid.	  Siden	  det	  er	  relativt	  få	  kandidater	  det	  er	  snakk	  om,	  er	  
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gjennomføringsprosent	  kanskje	  ikke	  en	  særlig	  god	  indikator.	  Men	  om	  vi	  går	  inn	  i	  listen	  
over	  kandidater	  vi	  har	  fått	  til	  disposisjon,	  og	  sorterer	  etter	  hvem	  som	  har	  disputert	  eller	  
ikke,	  og	  deretter	  ser	  på	  det	  som	  er	  oppført	  i	  kolonnen	  ”tid_netto”,	  bekrefter	  dette	  at	  
kandidatene	  bruker	  mer	  enn	  normert	  tid.	  Bare	  én	  av	  de	  som	  har	  disputert	  har	  brukt	  tre	  
år	  eller	  mindre,	  og	  siden	  tallet	  for	  denne	  kandidaten	  er	  1,5	  år,	  er	  det	  nærliggende	  å	  
tenke	  at	  dette	  må	  være	  en	  feil	  eller	  skyldes	  ekstraordinære	  omstendigheter.	  Blant	  de	  24	  
som	  ennå	  ikke	  har	  disputert,	  er	  det	  så	  vidt	  vi	  kan	  se	  av	  tallene	  hele	  19	  som	  ble	  opptatt	  i	  
programmet	  i	  2011	  eller	  tidligere.	  Gjennomsnittlig	  tidsbruk	  på	  disse	  er	  så	  vidt	  under	  6	  
år.	  	  

Her	  har	  programmet	  med	  andre	  ord	  et	  klart	  forbedringspotensial.	  En	  av	  veileders	  
oppgaver	  er	  etter	  beste	  evne	  å	  hjelpe	  kandidaten	  til	  å	  avslutte	  prosjektet	  i	  rimelig	  tid,	  for	  
stipendiater	  sitt	  vedkommende	  på	  3	  år	  innenfor	  dagens	  rammer.	  Når	  stipendtiden	  er	  ute	  
og	  lønnsmidlene	  opphører,	  blir	  det	  for	  mange	  mye	  vanskeligere	  å	  avslutte	  avhandlingen.	  
	  

Styringskvalitet	  	  

Spørsmål	  og	  materiale	  

Under	  dette	  punktet	  har	  vi	  valgt	  å	  se	  nærmere	  på	  følgende	  spørsmål:	  

1. Hvordan	  er	  programmet	  organisert,	  ledet	  og	  knyttet	  til	  ledelsen	  ved	  fakultet	  og	  
institutter?	  

2. Framdriftsrapportenes	  kvalitet	  
3. Hvordan	  følges	  rapportene	  opp?	  

For	  å	  besvare	  spørsmålene	  har	  vi	  tatt	  utgangspunkt	  i	  dokumentet	  Prinsipper	  for	  
arbeidsplaner	  2015.	  Fakultet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk,	  samt	  samtaler	  med	  leder	  for	  
de	  to	  ph.d.-‐utvalgene.	  	  

Situasjonsbeskrivelse	  

Fra	  2013	  har	  ph.d.-‐utdanningene	  ved	  UiA	  vært	  organisert	  som	  et	  fakultetsprogram.	  
Spesialisering	  i	  litteraturvitenskap	  og	  spesialisering	  i	  språkvitenskap	  er	  to	  av	  fire	  
spesialiseringer	  ved	  Fakultet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk.	  	  Hver	  av	  de	  to	  aktuelle	  
spesialiseringene	  har	  en	  organisering	  som	  involverer	  både	  Institutt	  for	  fremmedspråk	  
og	  Institutt	  for	  nordisk	  og	  mediefag.	  Hver	  spesialisering	  ledes	  av	  et	  ph.d.-‐utvalg	  som	  er	  
satt	  sammen	  av	  medlemmer	  fra	  begge	  de	  to	  instituttene.	  I	  dag	  er	  begge	  lederne	  
tilknyttet	  Institutt	  for	  fremmedspråk,	  men	  dette	  varierer	  over	  tid.	  

I	  2014	  endret	  fakultetet	  budsjettmodell	  fra	  realbudsjettering	  til	  en	  kombinasjon	  av	  
rammebudsjett	  og	  realbudsjett.	  Fakultetsadministrasjonen	  blir	  fremdeles	  
realbudsjettert,	  mens	  instituttene	  får	  tildelt	  en	  budsjettramme.	  Finansieringen	  av	  emner	  
på	  ph.d.-‐programmene	  og	  finansiering	  av	  ph.d.-‐utvalgene	  er	  holdt	  utenom	  instituttenes	  
ramme	  og	  er	  definert	  som	  fakultetets	  ansvar,	  mens	  bruk	  av	  ressurser	  til	  veiledning	  tas	  
fra	  instituttenes	  rammer.	  Et	  eventuelt	  pliktarbeid	  er	  også	  instituttets	  ansvar.	  

Ph.d.-‐utvalgene	  har	  ansvar	  for	  å	  drive	  spesialiseringene	  med	  de	  midlene	  de	  får	  fra	  
fakultetet,	  men	  må	  også	  forholde	  seg	  til	  de	  to	  instituttene,	  særlig	  når	  det	  gjelder	  bruk	  av	  
veilederressurser	  og	  ved	  tilsetting	  i	  stipendiatstillinger.	  	  Instituttleder	  har	  fått	  delegert	  
personalansvar	  for	  stipendiater	  fra	  fakultetsdirektøren.	  	  
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Ph.d.-‐utvalgene	  har	  ansvar	  for	  å	  følge	  med	  på	  ph.d.-‐kandidatenes	  framdrift.	  Dette	  gjøres	  
ved	  årlige	  framdriftsrapporter	  som	  leveres	  til	  ph.d.-‐konsulenten.	  Lederne	  av	  ph.d.-‐
utvalgene	  rapporterer	  at	  rapportene	  er	  et	  dårlig	  redskap	  for	  oppfølging.	  De	  mener	  
rapportene	  i	  er	  for	  lite	  konkrete	  når	  det	  gjelder	  å	  kvantifisere	  framdrift	  og	  at	  de	  i	  liten	  
grad	  fører	  til	  konkrete	  tiltak.	  De	  administrative	  løsningene	  rundt	  innhenting	  og	  
registrering	  av	  rapportene	  har	  også	  vært	  mangelfull.	  

Organiseringen	  av	  spesialiseringene	  oppleves	  som	  uoversiktlig.	  Her	  er	  mange	  involverte	  
og	  ganske	  uklare	  ansvarsområder	  både	  praktisk	  og	  når	  det	  gjelder	  økonomi.	  

Vurdering	  

Det	  framstår	  som	  problematisk	  at	  spesialiseringene	  er	  organisert	  på	  tvers	  av	  
instituttgrensene	  samtidig	  som	  instituttenes	  økonomi	  er	  tydelig	  skilt	  fra	  hverandre.	  En	  
mulig	  måte	  å	  løse	  dette	  problemet	  på	  kunne	  kanskje	  være	  at	  hvert	  av	  de	  to	  instituttene	  
fikk	  fullt	  ansvar	  for	  hver	  sin	  spesialisering.	  Det	  ville	  fremdeles	  bli	  behov	  for	  samarbeid,	  
men	  ansvaret	  ville	  på	  denne	  måten	  bli	  klarere.	  Et	  alternativ	  kunne	  være	  at	  hele	  
programmet	  ble	  administrert	  og	  finansiert	  fra	  fakultetet.	  
 

Relevans	  

Et	  spørsmål	  det	  ville	  ha	  vært	  interessant	  å	  få	  svar	  på,	  men	  som	  det	  dessverre	  neppe	  
finnes	  noen	  god	  oversikt	  over	  ved	  noe	  norsk	  universitet,	  er	  i	  hvilken	  grad	  de	  ferdige	  
kandidatene	  med	  stipendfinansiering	  får	  relevant	  arbeid	  etter	  avlagt	  grad.	  Dette,	  og	  
hvorvidt	  kandidatene	  bl.a.	  selv	  føler	  at	  det	  faglige	  utbyttet	  av	  utdanningen	  er	  optimalt	  i	  
forhold	  til	  senere	  yrkesutøvelse,	  er	  noe	  fakultetet	  kanskje	  kunne	  undersøke.	  Siden	  tallet	  
på	  de	  som	  har	  disputert	  ikke	  er	  overveldende	  siden	  programmet	  ble	  startet,	  burde	  ikke	  
dette	  være	  noen	  uoverkommelig	  oppgave.	  

	  

Konklusjon	  
Å	  evaluere	  et	  ph.d.-‐program	  fra	  ulike	  perspektiver	  over	  kort	  tid	  er	  ingen	  lett	  oppgave	  
når	  en	  ønsker	  å	  dekke	  alle	  på	  en	  best	  mulig	  måte.	  Innenfor	  de	  rammene	  panelet	  har	  fått,	  
har	  vi	  etter	  beste	  evne	  forsøkt	  å	  utføre	  oppdraget.	  Mye	  kunne	  vi	  nok	  ha	  gått	  dypere	  inne	  
i,	  og	  i	  noen	  tilfeller	  hadde	  vi	  ønsket	  at	  det	  hadde	  foreligget	  et	  bedre	  grunnlagsmateriale.	  
Det	  er	  vel	  også	  en	  viss	  fare	  for	  at	  vi	  har	  misforstått	  eller	  feiltolket,	  forhåpentligvis	  ikke	  i	  
for	  stor	  grad.	  Vi	  føler	  likevel	  at	  vi	  har	  greid	  å	  danne	  oss	  et	  rimelig	  godt	  bilde	  av	  
programmet,	  både	  dets	  styrker	  og	  svakheter,	  og	  håper	  at	  våre	  vurderinger	  og	  råd	  vil	  
komme	  til	  nytte	  i	  den	  videre	  prosessen.	  	  

	  

Bergen,	  19.	  november	  2014	  
	  

	  
	  

Gjert	  Kristoffersen	  

Leder	  av	  panelet	  
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32/15 Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved UiA 
Arkivsak-dok. 15/00107-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Øyvind Nystøl 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 32/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg slutter seg til fremlagte forslag til endringer i utfyllende regler 
for ph.d.-programmene ved: 
- Handelshøyskolen ved UiA 
- Fakultet for samfunnsvitenskap 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk 
- Fakultet for kunstfag 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Saken gjelder revisjon av utfyllende regler som ble vedtatt i 27.11.12.  
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Saksunderlag 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag har ingen forslag til 
endringer. 
 
Når det gjelder øvrige fakultet er det bare små endringer. 
 
 
Handelshøyskolen ved UiA 
Fakultetet foreslår bare små justeringer. 
 
Forskningsdirektøren har ingen merknader til forslagene. 
 
 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
Fakultetet foreslår bare små justeringer. 
 
Forskningsdirektøren har ingen merknader til forslagene. 
 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Fakultetet har foreslått et litt lengre avsnitt i forhold til artikkelbaserte avhandlinger. 
 
Forskningsdirektøren har ingen merknader til forslagene. 
 
 
Fakultet for kunstfag 
Fakultetet har bare foretatt småjusteringer, bl.a i forhold til residensplikt for stipendiater. 
 
Forskningsdirektøren har ingen merknader til forslagene. 
 
 
 
På bakgrunn av ovennevnte foreslår forskningsdirektøren at forslagene vedtas i tråd med 
fakultetenes forslag. 
 
 
 
Vedlegg:  
Supplementary regulations for the PhD degree at the School of Business and Law at the 
University of Agder_suggested changes 2015.docx 
Forslag til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA 
Forslag til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap 
Forslag til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 
Supplementary regulations for the PhD degree at the Faculty of Social Sciences - suggested 
changes 2015.docx 
Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved UiA 
Utfyllende regler for Ph.d.-program ved Fak for Hum og ped fra 14.05.14med endringer av 
06.03.2015 2.docx 
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Vedlegg til sak 

Forslag til endringer i 
utfyllende regler for p 

Supplementary 
regulations for the Ph 

Supplementary 
regulations for the Ph 

Forslag til endringer i 
utfyllende regler for p 

Revisjon av 
utfyllende regler for p 

Utfyllende regler for 
Ph.d.-program ved Fa 

Forslag til endringer i 
utfyllende regler for p 
  



 

 

 
1 av 1 

Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap 
Målfrid Tangedal 
 

Dato:  04.03.2015 
 
Saksnr.: 15/00107-2 

Til: 
 

Øyvind Nystøl/ Forskningssekretariatet     

Kopi 
til: 
 

 
         
 

 

  
 
 
 

Forslag til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved 
UiA 

Vi viser til brev frå Forskingssekretariatet datert 6. januar 2015, og sender med dette forslag til 
endringar i utfyllande regler for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA. Dei 
føreslåtte endringane vart diskutert i Forskings- og ph.d.-utvalet ved Handelshøyskolen den 
12.02.15.  

Vi ber Universitets forkningsutvalg om å godkjenne dei føreslåtte endringane.  



Supplementary regulations for the PhD degree at the School of Business 
and Llaw at the University of Agder 
Adopted by the …. at the University of Agder [date]  
 
The numbered sections refer to the corresponding sections in the Regulations for the degree of 
Philosophiae Doctor (PhD) at the University of Agder.  
 
To § 5 Admission 
To § 5.1 Conditions for admission 
Applicants for the PhD programme must hold a higher degree (Master’s degree or equivalent 
qualifications) in a relevant subject area from a Norwegian or foreign university or college. 
The degree must normally comprise a minimum of 90 ECTS credits in a relevant subject area 
for the PhD project. the relevant subject area of the specialisation the PhD candidate is 
admitted to. All applicants are required to document sufficient previous knowledge in social-
scientific methodology. 
 
Other educational background or prior learning and work experience considered by the 
Faculty to be equal to the above requirements with respect to scope, level and content may 
also qualify for admission. 
 
If the Faculty is of the opinion that the applicant lacks the required knowledge within the 
relevant subject area or within social-scientific methodology, applicants may be required to 
take additional exams at a lower level, or will be given a reading list and be tested by writing 
a paper that must be approved, or by taking an oral exam. In the event of insufficient previous 
knowledge at the time of admission, the required previous knowledge shall normally be tested 
and approved in the course of the first six months after admission. Required additional exams, 
if any, do not involve any extension of the agreed time frame. 
 
Generally, an applicant should not be considered for admission to the PhD programme if 
he/she has an average mark for  modules in the relevant subject area of specialisation lower 
than B, a mark for graduate modules lower than B, or a mark for his/her Master’s degree 
thesis or equivalent lower than B.  
 
In individual cases, the application may still be considered if the PhD committee finds the 
documentation presented to indicate that the applicant will be able to successfully complete 
the PhD programme.  
 
The project description should normally not exceed 10 pages.  
 
The PhD committee may decide to interview the applicants.  
  
The PhD candidate is expected to be present at the University of Agder during the course of 
the programme unless otherwise agreed. Details of the residency requirement shall be 
provided in the agreement, and it is the responsibility for the supervisors to ensure compliance 
with this requirement. 
 
To § 8 Organized academic training 
The training component is either specific to the specialiszation the PhD candidate is admitted 
to, or accepted at admission for those admitted outside a specialisation. Details on the training 
component are found in the curriculumprogramme  and course descriptions.  



 
For examination or assessment of the training component a pass or fail is awarded. A pass 
indicates a high academic level, equivalent to a grade B. 
 
Each candidate’s individual training component is subject to approval by the PhD committee. 
On the basis of an application, the PhD committee may allow a candidate to replace single 
courses offered by the University of Agder by relevant courses from other institutions. 
 
 
To § 13.1 Submission of the dissertation 
The PhD candidate must submit an application to the Faculty to have his/her dissertation 
evaluated. The application should be accompanied by 5an electronic copyies of the 
dissertation (PDF). If the dissertation is found to be worthy of defence, another 40 copies of 
the dissertation must be submitted will be printed prior to the defence.   
 
To §14 Appointment of evaluation committee 
The Faculty shall appoint an evaluation committee, including opponents, on the basis of 
proposals from the PhD committee.  
 
 



 

 

 
1 av 1 

Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap 
Målfrid Tangedal 
 

Dato:  04.03.2015 
 
Saksnr.: 15/00107-3 

Til: 
 

Øyvind Nystøl/ Forskningssekretariatet     

Kopi 
til: 
 

Sigbjørn Reidar Sødal/ Fakultet for 
samfunnsvitenskap 
 

 

  
 
 
 

Forslag til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap 

Vi viser til brev frå Forskingssekretariatet datert 6. januar 2015, der fakulteta vert beden om å 
sende forslag til endringar i utfyllande regler for ph.d.-programma, med frist 15. april. Forslag 
til endringar i utfyllande regler for ph.d.-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap vart 
behandla i Forskings og ph.d.-utvalet ved fakultetet den 11. februar. Vedlagt er forslag til 
endringar.  

Vi ber om at forslag til endringar vert behandla av Universitetets forskningsutvalg.  



Supplementary regulations for the PhD degree at the Faculty of Social 
Sciences 
Adopted by the University Research Committee at the University of Agder [date]PhD 
education committee (SUF) at the University of Agder 27.11.12  
 
The numbered sections refer to the corresponding sections in the Regulations for the degree of 
Philosophiae Doctor (PhD) at the University of Agder.  
 
To § 5 Admission 
To § 5.1 Conditions for admission 
Applicants for the PhD programme must hold a higher degree (Master’s degree or equivalent 
qualifications) in a relevant subject area from a Norwegian or foreign university or college. 
The degree must normally comprise a minimum of 90 ECTS credits in the relevant subject 
area of the specialisation the PhD candidate is admitted to. Within the specialisations of 
Information Systems and Public Administration there is an additional requirement of aAt least 
30 of these ECTS credits should being be from the 4th and 5th year of study. All applicants are 
required to document sufficient previous knowledge in social-scientific methodology. 
 
Other educational background or prior learning and work experience considered by the 
Faculty to be equal to the above requirements with respect to scope, level and content may 
also qualify for admission. 
 
If the Faculty is of the opinion that the applicant lacks the required knowledge within the 
relevant subject area or within social-scientific methodology, applicants may be required to 
take additional exams at a lower level, or will be given a reading list and be tested by writing 
a paper that must be approved, or by taking an oral exam. In the event of insufficient previous 
knowledge at the time of admission, the required previous knowledge shall normally be tested 
and approved in the course of the first six months after admission. Required additional exams, 
if any, do not involve any extension of the agreed time frame. 
 
Generally, an applicant should not be considered for admission to the PhD programme if 
he/she has an average mark for  modules in the relevant subject area of specialisation lower 
than B, a mark for graduate modules lower than B, or a mark for his/her Master’s degree 
thesis or equivalent lower than B.  
 
In individual cases, the application may still be considered if the PhD committee finds the 
documentation presented to indicate that the applicant will be able to successfully complete 
the PhD programme.  
 
The project description should normally not exceed 10 pages.  
 
The PhD committee may decide to interview the applicants.  
  
The PhD candidate is expected to be present at the University of Agder during the course of 
the programme unless otherwise agreed. Details of the residency requirement shall be 
provided in the agreement, and it is the responsibility for the supervisors to ensure compliance 
with this requirement. 
 
To § 8 Organized academic training 



The training component is specific to the specialization the PhD candidate is admitted to, or 
accepted at admission for those admitted outside a specialisation. Details on the training 
component are found in the curriculum and course descriptions.  
 
For examination or assessment of the training component a pass or fail is awarded. A pass 
indicates a high academic level, equivalent to a grade B. 
 
Each candidate’s individual training component is subject to approval by the PhD committee. 
On the basis of an application, the PhD committee may allow a candidate to replace single 
courses offered by the University of Agder by relevant courses from other institutions. 
 
 
To § 13.1 Submission of the dissertation 
The PhD candidate must submit an application to the Faculty to have his/her dissertation 
evaluated. The application should be accompanied by an electronic copy of the dissertation 
(PDF). If the dissertation is found to be worthy of defence, 40 copies of the dissertation  will 
be printed prior to the defence.   
The PhD candidate must submit an application to the Faculty to have his/her dissertation 
evaluated. The application should be accompanied by 5 copies of the dissertation. If the 
dissertation is found to be worthy of defence, another 40 copies of the dissertation must be 
submitted.   
 
To §14 Appointment of evaluation committee 
The Faculty shall appoint an evaluation committee, including opponents, on the basis of 
proposals from the PhD committee.  
 
 
 
 
 



 

 

 
1 av 1 

Fra: Fakultet for kunstfag 
Eirik Dåstøl Langeland 
 

Dato:  21.04.2015 
 
Saksnr.: 15/00107-6 

Til: 
 

Øyvind Nystøl/ Forskningssekretariatet     

Kopi 
til: 
 

Greta Hilding/ Studiesekretariatet, Simone Katharina 
Heinz/ Forskningssekretariatet 
 

 

  
 
 
 

Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved UiA 

Følgende endringer i fakultetets utfyllende regler ble foreslått av fakultetsstyret 8. april 2015 
ved Fakultet for kunstfag: 

Tilførsel til § 5.1i nytt avsnitt:  
 
"For tilsatte i stipendiatstillinger praktiseres residensplikt under tilsettingsperioden i tråd med 
tilsettingsregler for vitenskapelige stillinger i statlig sektor.» 
 
Nytt punkt:  
 
"Til § 7.  
Veiledningen av avhandlingen vil skje inviduelt, dels i regelmessige avhandlingsseminarer. 
Nærmere opplysninger om avhandlingsseminarer – inklusive sluttseminar – gis i 
studieplanen.» 
 
"Til § 10.  
Siste setning strykes siden den er flyttet til § 7.  
 



 

 

 

 

 
1 av 1 

Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Lise Moss 

 

Dato:  18.03.2015 

 

Saksnr.: 15/00107-4 

Til: 

 

Øyvind Nystøl/ Forskningssekretariatet     

Kopi 

til: 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

Forslag til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Fakultet for 

humaniora og pedagogikk 

Vi viser til brev fra Forskningssekretariatet datert 6. januar 2015, og sender med dette forslag 

til endringer i utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og 

pedagogikk ved UiA. De foreslåtte endringene ble diskutert og vedtatt i fakultetets 

Forskerutdanningsutvalg (FUU) 4. mars 2015. 

Vi ber Universitets forskningsutvalg om å godkjenne de foreslåtte endringene.  

 



UTFYLLENDE REGLER FOR PH.D.-PROGRAM VED FAKULTET FOR 

HUMANIORA OG PEDAGOGIKK 

Vedtatt av Styret ved Universitetet i Agder 14.05.14 med hjemmel i forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder. Med endringer gjort i FUU 

06.03.2015 

Nummereringen refererer til tilsvarende paragrafnummer i forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder.  

 

Til § 5 Opptak 

Søkerens formelle kompetanse 

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere 

grad innenfor et av de fagområdene den aktuelle spesialiseringen krever: 

Litteraturvitenskap: eksamen av høyere grad innen litteraturvitenskap (allmenn 

litteraturvitenskap eller et nasjonalspråk), eller ha utdanning som fakultetet vurderer 

som likeverdig.  

Pedagogikk: eksamen av høyere grad innen pedagogikk, eller ha utdanning som 

fakultetet vurderer som likeverdig.  

Religion, etikk, historie og samfunn: eksamen av høyere grad i religion, teologi, 

sosiologi, filosofi, historie eller etikk, eller ha utdanning som fakultetet vurderer som 

likeverdig. Søkere må kunne dokumentere tilstrekkelige forkunnskaper innen 

samfunnsvitenskapelig metode, samt innenfor avhandlingens fagområde.  

Språkvitenskap: eksamen av høyere grad innen språkvitenskap (allmenn 

språkvitenskap eller et nasjonalspråk), eller ha utdanning som fakultetet vurderer som 

likeverdig.  

 

Søknad og opptak 

Etter innstilling fra aktuelt ph.d.-utvalg behandler og avgjør fakultetsstyret søknaden i 

henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelse. Fakultetet oppnevner etter innstilling fra 

aktuelt ph.d.-utvalg egnet veileder / egnede veiledere (jf. punktet Veiledning), og må påse at 

nødvendige materielle ressurser er tilgjengelige. En mer utfyllende prosjektbeskrivelse enn 

den som følger søknaden, skal utarbeides i samråd med veileder, og normalt godkjennes av 

veileder / veilederne innen tre måneder etter opptak.   

Til § 6 Ph.d.-avtalenAvtale 

Avtalen undertegnes av kandidat, veileder / veiledere og dekan.  



Vesentlige endringer i de forhold som omtales i avtalen, skal godkjennes av fakultetet etter 

innstilling fra ph.d.-utvalget i den enkelte spesialisering. 

Ph.d.-avtalen om opptak har maksimalt varighet i fem år.  

Til § 7 Veiledning 

Fakultetet oppnevner veileder eller veiledere etter innstilling fra ph.d.-utvalget ved den 

aktuelle spesialiseringen. Ph.d.-utvalget har ansvar for å følge opp ph.d.-kandidatene. 

Kandidat og veileder utarbeider årlig en rapport som redegjør for studieprogresjonen.  

Ph.d.-studiet er en veiledet forskerutdanning. Dette medfører at kandidaten bør oppholde seg 

ved universitetet en vesentlig del av den effektive studietiden, så sant ikke spesielle forhold 

tilsier noe annet.  

Til § 8 Ph.d.-programOpplæringsdel 

Opplæringsdelen 

Formålet med doktorgradsarbeidet er å videreføre den faglige og vitenskapelige skoleringen 

fra hovedfagsstudiet / mastergradsstudiet / embetsstudiet, og å bringe doktorgradskandidaten 

fram til forskningsfronten på fagområdet. Dette skal først og fremst foregå gjennom arbeidet 

med avhandlingen, men også gjennom aktiv deltakelse i opplæringsdelen.  

Hensikten med opplæringen er på den ene siden å være en støtte for arbeidet med 

avhandlingen, særlig med hensyn til innsikt i grunnlagsproblemer og teoretisk-metodiske 

spørsmål, på den andre siden å gi kandidatene en bredere faglig orientering som forberedelse 

til fortsatt akademisk arbeid.  

Ansvaret for gjennomføringen av undervisningen ligger hos Fakultet for humaniora og 

pedagogikk. Ettersom det er ønskelig at den enkelte ph.d.-kandidat skal kunne legge opp et 

program som er best mulig individuelt tilpasset, forutsettes det at ph.d.-utvalget ved den 

aktuelle spesialiseringen utarbeider en plan for opplæringen i samarbeid med veileder / 

veilederne. Nasjonale og internasjonale forskerkurs på ph.d.-nivå gitt av anerkjente fagmiljøer 

kan inngå i opplæringsdelen. 

En ph.d.-kandidat som i en vesentlig del av ph.d.-utdanningen oppholder seg utenlands, skal 

redegjøre for hva hun / han har fulgt av kurs der og kan søke Fakultet for humaniora og 

pedagogikk ved FU-utvalget om å få dette godkjent som komponenter innen opplæringsdelen.  

Opplæringsdelen utgjør 30 stp (ett semesters arbeid). Faglig formidling eller 

forskningspresentasjon kan utgjøre 5 stp innenfor opplæringsdelen. Nærmere beskrivelse av 

innhold, krav til dokumentasjon og vilkår for opplæringsdelen fremgår av studieplanen for 

den enkelte spesialisering. Fakultetets forskerutdanningsutvalg behandler søknader om 

godkjenning av faglig formidling / forskningsformidling og eksterne kurs som del av 

opplæringsdelen og skal gi endelig godkjenning av den enkelte kandidats opplæringsdel.  



Et obligatorisk sluttseminar når omlag 90 % av stipendiatperioden er medgått, inngår i 

opplæringsdelen. 

Til § 10 Ph.d.-avhandlingen 

Nivå og arbeidsomfang skal være det samme enten avhandlingen er en monografi eller 

artikkelbasert. 

 

En artikkelbasert avhandling skal normalt omfatte minst tre delarbeider (artikler) pluss en 

sammenbindende tekst. Minst en artikkel bør være akseptert for publisering fortrinnsvis i et 

internasjonalt referee-tidsskrift. Medforfatterskap kan tilsi et høyere antall delarbeider. 

 

Ved medforfatterskap skal det selvstendige bidraget fra kandidaten klargjøres gjennom 

skriftlige erklæringer fra medforfatterne. Kandidaten skal være eneforfatter på minst ett 

delarbeid. 

 

Artikkelbaserte avhandlinger skal ha en sammenbindende tekst, som kan stå i starten, eller 

eventuelt ramme inn artiklene foran og etter. Denne såkalte «kappen» skal synliggjøre helhet 

og sammenheng i avhandlingsarbeidets deler, og ta opp temaer som ikke uten videre er lette å 

finne plass til i artiklene, så som teoretiske, metodiske og forskningsetiske refleksjoner – 

særlig dersom dette er knapt behandlet i artiklene. Kappen skal også synliggjøre og 

oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet. Kappen skal inneholde 

faglige oppdateringer dersom det er nødvendig ut fra når artiklene ble ferdigstilt.  Kappen vil 

normalt omfatte 40-70 sider, og kandidaten må være eneforfatter på kappen. 

Til § 13 Innlevering 

Søknad om å få avhandlingen bedømt, sendes fakultetet. Søknaden skal være vedlagt fem 

eksemplarer av avhandlingen. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares offentlig, 

leveres ytterligere 40 eksemplarer.  

Til § 14 Oppnevning av bedømmelseskomité 

Fakultetet oppnevner bedømmelseskomité etter forslag fra ph.d.-utvalget for den aktuelle 

spesialiseringen.  

Til § 16 Komiteens innstilling ogFakultetets behandling av komiteens innstillingen 

Bedømmelseskomitéens innstilling behandles av fakultetsstyret etter innstilling fra 

spesialiseringens ph.d.-utvalg. Dekan kan godkjenne en komitéinnstilling når den enstemmig 

konkluderer med at doktoranden gis adgang til å disputere. 

Til § 18 Offentliggjøring av aAvhandlingen 

Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen. Dersom avhandlingen er skrevet på 

norsk, svensk eller dansk, skal sammendraget være på engelsk. Er avhandlingen ikke skrevet 

på et skandinavisk språk, skal sammendraget være på norsk.  
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33/15 Formidlingspoeng ved UiA 
Arkivsak-dok. 14/03995-15 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Jan Arve Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 33/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Universitetets forskningsutvalg ber om at UIA sender en henvendelse til CRIStin der man 

ber om/ etterlyser bedre kategoriinndeling for nye digitale formidlingsmedier som for 
eksempel blogger o.l. Det er også ønskelig å be CRIStin iverksette et arbeid for å se om 
rapporteringssystemet kan ivareta behovet for å trekke ut formidlingsaktiviteter for bruk i 
insentiv ordninger som vår. Dette siste kan også være et bidrag til å tydeliggjøre 
formidlingsaktiviteten for alle brukere av CRIStin. 

2. Kategoriene som inngår i formidlingsmodulen i budsjettfordelingsmodellen ved UiA endres i 
samsvar med vedlagte forslag.  

 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Det vises til vedlagte innstilling fra utvalg som har gjennomgått ordningen med 
formidlingspoeng ved UiA. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Formidlingspoeng ved UiA - innstilling fra utvalg.docx 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Formidlingspoeng 
ved UiA - innstilling fra 
  



FORMIDLINGSPOENG VED UIA 
Innstilling fra utvalg opprettet i UF‐sak 9/15  

INNHOLD: 

 Utgangspunkt og mandat 

 Bakgrunn 

 Dagens situasjon 

 Utvalgets arbeid 

 Utvalgets anbefalinger 

 

Utgangspunkt og mandat:  

Utgangspunktet for innstillingen nedenfor er vedtaket i UF‐sak 9/15 knyttet til ordningen med 

formidlingspoeng ved Universitetet i Agder.  

I denne opprettet Universitetets forskningsutvalg et ad‐hoc‐utvalg med dette mandatet: 

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

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

CRIStin. Til grunn for arbeidet legger utvalget vedtaket i SFU‐sak 52/14. Utvalget leverer sitt forslag 

slik at det kan fremmes vedtakssak for Universitetets forskningsutvalg på møte i juni 2015.» 

Utvalget fikk denne sammensetningen:  

Vitenskapelig tilsatt – Professor Helje Kringlebotn Sødal (leder)  

Vitenskapelig tilsatt – Førsteamanuensis Anne Wenche Emblem  

Vitenskapelig tilsatt – Instituttleder Dag Olav Andersen  

Forskningssekretariatet – Seniorrådgiver Øyvind Nystøl  

Universitetsbiblioteket – Universitetsbibliotekar Tord Augland  

Kommunikasjonsavdelingen ‐ Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen  

Kommunikasjonsavdelingen – (sekretær) Informasjonssjef Jan Arve Olsen 

Utvalget har hatt tre møter: 18. februar, 17. mars og 21. mai.  

 

Bakgrunn: 

Bakgrunnen for saken har sitt utspring i SFU‐sak 52/141 om resultatuttelling for formidlingspoeng ‐ 
gjennomgang før budsjettbehandling 2016.  
 
I denne ser UF behovet for at ordningen gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg av 
resultatkriterier. Årsakene til det er flere. Blant annet disse: 

                                                            
1 Det sentrale forskningsutvalget (SFU) ved Universitetet i Agder endret navn til Universitetets forskningsutvalg 
(UF) 1. januar 2015. Saker før denne dato benevnes som ‘SFU‐saker’, mens de etter kalles ‘UF‐saker. 



 

 Det ene er formidlingsmulighetene på nett som er en direkte konsekvens av 
internettutviklingen i samfunnet generelt, og opprettelsen av nye uia.no spesielt. Begge 
deler borger for at formidlingsaktiviteter via nettet bør føres inn som kriterier som gir 
uttelling i formidlingsmodulen. Det gjør de ikke i dag. 
 

 Det andre er en presisering av hva ‘formidling’ står for i forskningsmessig og 
vitenskapelig sammenheng – altså forskningsformidling.  
 
Tidligere forståelser, også i forbindelse med innføringen av formidlingskomponenten i 
2009, har i stor grad basert seg på UHRs definisjon slik denne er nedfelt i arbeidene til 
Formidlingsutvalget I og II, sistnevnte fra 2006.  
 
Her går det fram at man med ‘formidling’ mener at vitenskapelig personale 
«kommuniserer vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger til allmennheten»; 
at vitenskapelig personale «kommuniserer vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og 
holdninger til brukere», og at vitenskapelig personale «deltar i samfunnsdebatten med 
FoU‐basert argumentasjon». (Se: 
http://www.uhr.no/documents/Sammen_om_kunnskapII_2_1.pdf) 
 
I tiden etter 2009 har også De vitenskapsetiske komiteer i Norge definert hva man mener 
og forstår med ‘formidling’ i betydningen ‘forskningsformidling’ innenfor sine felt – 
medisin og helse, samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, og naturvitenskap og 
teknologi.  
 
Også her går det fram at «Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, 
arbeidsmåter og holdninger fra spesialiserte forskningsfelt til personer utenfor feltet 
inklusive bidrag til samfunnsdebatter med vitenskapsbasert argumentasjon». (Se bl.a. 
her: https://www.etikkom.no/forskningsetiske‐retningslinjer/Samfunnsvitenskap‐jus‐og 
humaniora/F‐Forskningsformidling‐42‐‐‐47/42‐Formidling‐som‐faglig‐oppgave/) 
 
Samlet sett er altså forståelsen av ‘formidling’ i forsknings‐ og vitenskapsfeltet skjerpet 
noe i løpet av årene som er gått siden UiAs internkriterier for forskningsformidling ble 
vedtatt første gangen i 2009. 

 
En plan for arbeidet, inkludert utvalgets mandat og sammensetning ble deretter vedtatt UF i sak 
9/15. 
 
 

Dagens situasjon: 
 
Stimuleringsordningen med formidlingspoeng gjelder i dag for alle fakulteter, med unntak av 
Fakultet for kunstfag, som får en gjennomsnittlig poengsum basert på summene av formidlingspoeng 
ved de andre fakultetene.  
 
Når det gjelder andre forhold, som det økonomiske omfanget av formidlingspoengordningen, viser 
internfordelingen for 2014 at uttellingen for ett formidlingspoeng var på kr 1.630,‐, og at det totalt 
ble tildelt 3,07 mill. kr for formidlinger i 2014.  
 
Det er også slik at i den delen av resultatmodulens forskningskomponent som knytter seg til 
formidlingspoeng, gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 10 % av rammen som er 



igjen etter å ha fordelt midler til EU‐ og NFR‐inntekter, deles mellom fakultetene etter andel av 
formidlingspoeng.  
 
På samme måte som for publiseringspoeng, vil derfor et fakultets uttelling være avhengig av hvordan 
de andre fakultetenes resultater er.  
 
Det er også slik at KD ikke har noen tildeling for formidlinger i sin budsjettmodell. Universitetet i 
Agder har likevel, som ett av få universiteter i landet, utarbeidet sin egen tildelingsoversikt – et 
kriteriesett ‐ som viser hvilke formidlingsaktiviteter som gir uttelling. Det skjedde som tidligere nevnt 
første gang i 2009, og senere revidert i 2012.  
 
Hva som konkret teller som en formidlingsaktivitet i dag baserer seg på en innstilling fra SFU‐sak 
14/12 og knytter seg til kategorier i CRIStin (oversikt vedlagt).  I denne teller alle 
formidlingsaktiviteter likt, med unntak av kategorien «Del av bok» ‐ som vektes 0,2. 
  
Per i dag finnes det over 70 registeringskategorier i CRIStin. Sju av disse ‐ med i alt 32 
underkategorier – gir poeng i UiAs formidlingsmodul.  
 
 

Utvalgets arbeid:  

Utvalget har hatt tre møter. På det første møtet 18. februar konstituerte utvalget seg. Stikkord for 

diskusjonen var «mandatet», ‘formidlingsbegrepet i UH‐sektoren’ og «formidlingsregistrering på UiA 

i CRistin i dag». 

På det andre møtet 17. mars fokuserte utvalget særlig på formidlingsbegrepet og 

kategorioppføringene som gir uttelling i insentivmodellen. Etter en gjennomgang av innførslene fra 

2014, sitter utvalget igjen med dette inntrykket:  

 Det er mange gode aktiviteter, men ansatte ved noen fakulteter synes å være mer aktive 

enn ved andre.  

 Enkeltansatte har svært stor formidlingsaktivitet  

 Det er en stor andel «feiloppføringer», altså oppføringer av aktivitet som ikke dekkes av 

kategoribeskrivelsen.  

 Det synes som om mange av fjorårets innførsler ikke faller inn under 

formidlingsdefinisjonen – det gjelder aktivitet rettet mot fagfeller (som for eksempel 

vitenskapelige konferanser) mer enn formidlingsmålet om å nå brukergrupper utenfor 

fagfelleområdet og allmennheten.  Det største rapportområdet her er knyttet til 

deltakelse på forskningskonferanser. Dette utgjør det klart største rapporteringsområdet 

– samtidig som det er vanskelig å si at dette faller tydelig inn under forståelsen av hva 

formidling er i UH‐konteksten. 

Etter en lengre debatt gikk utvalget bl.a. inn for dette:  

 Rapporteringen forenkles noe ved at antall kategorier som gir formidlingsuttelling 

reduseres fra 32 til 26. 

 Utvalget erkjenner at enkelte rapportområder ikke faller inn under nasjonale definisjoner 

av ‘formidling’ (forskningsformidling). Utvalget går likevel inn for å beholde disse i 

ordningen fordi de ikke gir insentivuttelling andre steder.   



 Det presiseres at det må gå fram at formidlingsaktiviteten er utført fra eget fagfelt og 

som ansatt ved UiA. 

På det tredje møtet 21. mai gikk utvalget gjennom utvalgskriteriene og sluttet seg til en ny 

beskrivelse av kategorier som inngår i formidlingsmodulen i budsjettfordelingsmodellen til UiA.  

I tillegg anbefaler utvalget at det sendes et brev til CRIStin der man etterlyser bedre 

kategoriinndeling for nye digitale formidlingsmedier som for eksempel blogg‐innlegg o.l. Det er også 

ønskelig å be CRIStin iverksette et arbeid for å se om rapporteringssystemet kan ivareta behovet for å 

trekke ut formidlingsaktiviteter for bruk i insentiv ordninger som vår. 

 

Utvalgets anbefaling:  

Med bakgrunn i utvalgets arbeid, anbefales følgende: 

1) Universitetet i Agder sender en henvendelse til CRIStin der man ber om/ etterlyser bedre 

kategoriinndeling for nye digitale formidlingsmedier som for eksempel blogger o.l. Det er også 

ønskelig å be CRIStin iverksette et arbeid for å se om rapporteringssystemet kan ivareta behovet for å 

trekke ut formidlingsaktiviteter for bruk i insentiv ordninger som vår. Dette siste kan også være et 

bidrag til å tydeliggjøre formidlingsaktiviteten for alle brukere av CRIStin. 

2) Kategoriene som inngår i formidlingsmodulen i budsjettfordelingsmodellen ved UiA endres til 

dette:  

Beskrivelse av kategorier som inngår i formidlings‐

modulen i budsjettfordelingsmodellen til UiA  

(Allmenn‐ og brukerrettet formidling) 

Generelt: 

Registreringer i modulen gjelder formidlingsbidrag som springer ut fra faglig stilling og 

vitenskapelig arbeid ved Universitetet i Agder, og der det går fram at vedkommende  

 er tilsatt eller tilknyttet UiA  

 uttaler eller ytrer seg innen eller fra sitt fagområde  

Veiledende punkter i forbindelse med registrering: 

 Ved identisk formidling/ publiseringer i flere enn ett medium, som for eksempel i flere 

aviser eller gjennom flere like foredrag el.l. på ulike arenaer, registreres 

formidlingsaktiviteten med én registrering per medium/arena.  

 Saker i samme blad/avis som er publisert på nett og på trykk registreres som ett bidrag 

med henvisning til begge. 



 Særlig for intervju: Kun bidrag som publiseres, er av en viss lengde, og der ytring og 

resonnement er forankret i egen forskning eller eget fagområde, telles. 

 OBS: Tellende formidlingsbidrag som ikke har egen kategori: Blogg‐innlegg registreres 

som kronikk eller som artikkel i fag/bransjetidsskrift.  

 De konkrete bidragene må kunne vises på forespørsel. 

Registreringskategoriene: 

Tidsskriftpublikasjon 

Denne kategorien benyttes til alle formidlingsbidrag som blir publisert i tidsskrifter, aviser 

og journaler ‐ også i digitale medier. 

Populærvitenskapelig artikkel 

Kaste lys over vitenskapelig problemstilling via problematiserende og spørrende 

fremstillingsform med allmennheten som primær målgruppe.  

 

Kronikk  

En populærvitenskapelig artikkel eller et avansert debattinnlegg skrevet av en spesielt 

fagkompetent person (med spesiell kunnskap om emnet).  OBS: Blogg‐innlegg registreres 

som kronikk her, eller under Artikkel i fag‐/bransjetidsskrift. 

  

Leder 

Redaksjonell innlegg i avis eller tidsskrift som gir uttrykk for redaksjonens mening eller 

tilnærming til et bestemt tema eller debatt. 

  

Anmeldelse 

En kritisk vurdering av en publikasjon eller forskningsarbeid. 

  

Short communication 

Tekster eller publikasjoner som begrenser seg til et bestemt tema eller område, og 

henvender seg til et mindre publikum. 

  

Brev til redaktøren 

Brev til redaktøren, hvor innholdet representerer en meningsytring, et forsøk på å påpeke 

forhold eller et forsøk på å starte en debatt. 

  

Intervju 

Samtale med en journalist, en meningsmåler el. lign. person hvor intervjuobjektet uttaler 

seg om et bestemt spørsmål eller tema; artikkel eller annen publikasjon som gjengir en slik 

samtale. For å telle må ytringen publiseres. (For intervjuer i andre medier enn tidsskrifter, se 

kategorien Mediebidrag nedenfor.) 

  

Artikkel i fag‐/bransjetidsskrift 



En artikkel av vitenskapelig kvalitet som er publisert i et fagtidsskrift som ikke har nivå hos 

NSD. 

Konferansebidrag og faglig presentasjon 

Her registreres presentasjon av vitenskapelige resultater presentert ved konferanser og i 

andre fora. Registreringen omfatter foredrag, postere og konferanserapporter. 

Plenar er hovedsesjonen i motsetning til en parallellsesjon. 

Vitenskapelig foredrag 

Muntlig fremstilling av et forskningsarbeid eller felt med fagfeller som primær målgruppe.  

Presentasjon av vitenskapelige resultater ved vitenskapelige konferanser og i andre 

vitenskapelige fora, eller som undervisning, faller ikke inn under begrepet «formidling» slik 

dette forstås i denne sammenheng. De nevnte bidragskategoriene i denne oversikten gir 

likevel p.t. uttelling i formidlingsmodulen. 

Faglig foredrag 

Muntlig fremstilling av et forsknings‐ eller kunstfaglig arbeid eller felt med fagfeller som 

primær målgruppe. 

 

Populærvitenskapelig foredrag 

Muntlig fremstilling av et forskningsarbeid eller felt med allmenheten som primær 

målgruppe. 

  

Poster 

En plakat eller annen visuell fremstilling av et forskningsprosjekt eller forskningsarbeid som 

kort presenterer prosjektet og deltakere. 

Bok 

Her registreres bok sett som helhet (for del av bok, se Kapitler i bøker). Boken må være på 

plass før evt. deler av den registreres. Noen underkategorier vil ha forfattere (type 

monografier), andre vil ha redaktører (type antologier). 

Oppslagsverk 

En verk som består av leksikale innførsler ’Oppslagsverk, antologier/artikkelsamlinger, 

redigerte verk 

  

Populærvitenskapelig bok 

Verk med faglig innhold rettet mot allmennheten 

  

Lærebok 

Bøker skrevet spesifikt for undervisningsformål eller selvstudium. 

(Dette faller ikke inn under begrepet «formidling» slik dette forstås i denne sammenheng. 

Bidragskategorien gir likevel p.t. uttelling i formidlingsmodulen.) 



  

Fagbok 

Bok rettet mot en snevrere gruppe enn allmennheten. For eksempel mot yrkesgrupper med 

mer 

  

Utstillingskatalog 

En katalog som utgitt i forbindelse med en bestemt utstilling 

 

Rapport/avhandling 

Her registreres rapporter og avhandlinger på samme måte som bok. 

Rapport 

En faglig oppsummering gjerne tematisk inndelt. 

Del av bok/rapport 

Her registreres del av bok eller rapport. For å kunne registrere, må boken (rapporten) være 

registrert først. 

Populærvitenskapelig kapittel/artikkel 

Et populærvitenskapelig kapittel er en avgrenset del av en bok med allmennheten som 

primær målgruppe. 

  

Leksikalsk innførsel 

Kortfattet artikkel, oftest under en side, som gir informasjon over et avgrenset tema. 

   

Innledning 

Innledning til en bok eller rapport 

Oversettelsesarbeide 

I kategorien "Oversettelsesarbeider" registreres oversettelse av bøker. 

Kapittel/artikkel 

Et kapittel er en avgrenset del av en bok. 

  

Bok 

En bok er en samling av skrevne el. trykte ark som er innbundet 

Mediebidrag 

I kategorien "Mediebidrag" registreres formidling av vitenskapelige og faglige arbeider 

gjennom TV, radio, aviser, Internett osv. Repriser registreres ikke. 



Dokumentar 

Dokumentar(film) er et mediebidrag som registrerer/dokumenterer faktiske hendelser el. 

fenomener 

   

Programdeltagelse 

Faglige debatter eller faglig orienterte programmer 

  

Intervju 

Intervju er betegnelse på den ferdige teksten, avisartikkelen, internett, radio‐ eller 

fjernsynsinnslaget etter samtale mellom journalist/reporter og en annen person, der 

reporteren spør personen om en sak, om personen selv eller om meningene hans eller 

hennes. Kun bidrag som publiseres, og er av en viss lengde, skal registreres. Her må det 

utvises skjønn. Ytring og resonnement må være forankret i egen forsking eller i eget 

fagområde. 
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34/15 Støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (OA) - støtte til 
åpen bokpublisering/hybride tidsskrifter 
Arkivsak-dok. 15/02758-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Arthur N. Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 34/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utformes i møtet. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Universitetsbiblioteket administrerer en ordning for støtte til publisering i tidsskrifter med åpen 
tilgang (OA). Nåværende ordning støtter ikke publisering i hybride tidsskrifter. Hybride 
tidsskrifter er tidsskrifter som i utgangspunkt krever abonnement, men der enkelte artikler gjøres 
åpent tilgjengelig når forfatteren er villig til å betale for det. Ordningen støtter heller ikke 
publisering av vitenskapelige monografier med åpen tilgang. Utvalg inviteres å drøfte hvorvidt 
nåværende retningslinjer skal utvides. 
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Saksunderlag 
Universitetsbiblioteket administrerer en ordning for støtte til publisering i tidsskrifter med åpen 
tilgang (OA). I 2014 ble det gitt støtte til 62 artikler, et noe lavere tall enn i 2013 hvor antallet 
var 80. Fordeling på forlag og fakulteter viser en relativ stor grad av kontinuitet. 
 
Tabell 1 Publiseringsstøtte 2014  
 

Forlag Antall artikler Kostnad Pr. 
Artikkel 

Hindawi 51 kr 245 294 kr 4 810 
BMC 5 kr 79 855 kr 15 971 
Co-Action 3 kr 40 840 kr 13 613 
Plos 1 kr 10 583 kr 10 583 
Sage 1 kr 765 kr 765 
Springer 1 kr 3 098 kr 3 098 
Totalt 62 kr 380 434 kr 6 136 

 
 
Tabell 2 Støtte fordelt på fakulteter 
 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 9 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 0 
Fakultet for kunstfag 0 
Fakultet for teknologi og realfag 52 
Fakultet for samfunnsvitenskap 1 
Handelshøyskolen 0 

 
 
Nytt for 2014 er at Forskningsrådet har innført en støtteordning for publisering i tidsskrifter med 
åpen tilgang: 
 
Mål for programmet: 
Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er 
åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette 
overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller lignende 
ved å dekke inntil 50% av institusjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. 
Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på fem år (2015 - 2019). (Fra Forskningsrådet 
vevsider: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/STIMOA/1254005280421) 
 
Kriteriene for støtte er i samsvar med våre lokale retningslinjer og UiA har levert en søknad med 
en detaljert liste over de 62 publikasjonene vi har bekostet i 2014 slik at vi bør få refundert ca. 
190.000 kr 
 
Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang / tidsskrifter med frivillig publiseringsavgift 
 
Det er ingen tvil om at ordningen med publiseringsstøtte har stimulert til en økning i 
vitenskapelig publisering ved UiA (Kilde: ISI/DBH 21 %). Andelen av våre publikasjoner som 
er publisert i åpne kanaler har økt til om lag 25 % når det gjelder engelsk språklige artikler i 
internasjonale tidsskrifter. Våre vedtatte retningslinjer og rådgiving har bidratt til at universitetet 
har hatt få problemer med publisering i tvilsomme tidsskrifter. 
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Tilbudet av åpne publiseringskanaler med høy kvalitet varierer sterkt mellom ulike disipliner. 
Det finnes gode åpne kanaler innen helsefag, naturfag og teknologi mens det i stor grad mangler 
slike kanaler innen samfunnsfag og humaniora. Foreløpig finnes det under 50 helt åpne 
tidsskrifter på nivå 2 (kilde DBH).  
 
Hybride tidsskrifter er tidsskrifter, som krever i utgangspunkt abonnement, men der enkelte 
artikler gjøres åpent tilgjengelig når forfatteren er villig til å betale for det. Både på nivå og nivå 
2 finnes det mange tidsskrifter som tilbyr frivillig Open Access mot betaling av en relativt høy 
publiseringsavgift på mellom 1.500 og 3.000 USD. Dette gjelder en rekke sentrale tidsskrifter 
innen fag som økonomi, informasjonssystemer, statsvitenskap, ernæring og sykepleie. 
 
Våre nåværende retningslinjer hjemler ikke støtte til publisering i hybride tidsskrifter men det 
bør kanskje vurderes? En slik støtte vil bidra til økt synlighet for våre forskere og bredere 
tilgang til noen av de beste vitenskapelige bidrag fra UiA. Av de norske universitetene er det i 
dag bare Universitetet i Bergen som støtter publisering i hybride tidsskrifter og deres foreløpige 
erfaringer er at 60% av midlene i publiseringsfondet går til OA i slike tidsskrifter.  
 
Innføring av støtte til publisering i hybride tidsskrifter vil medføre økte kostnader. Om 
ordningen bare skulle gjelde for nivå 2, så skisseres det følgende regnstykke: I 2014 ble det 
publisert 75 tidsskriftartikler på nivå 2 med minst en medforfatter fra UiA (Kilde: DBH). En del 
av disse artiklene er i tidsskrifter som ikke tilbyr hybrid publisering av ulike grunner. En bør 
også vurdere å kreve at korresponderende forfatter skal være fra UiA. Det estimeres at det er 
omtrent 20 artikler på nivå 2 som da ville være relevante for ordningen. Med en gjennomsnittlig 
publiseringsavgift for slike tidsskrifter på 2.000 USD vil dette gi årlige kostnader på 500.000 kr 
inklusiv MVA. Forsknings-rådets program STIM-OA gir ikke støtte for publiseringsavgifter i 
tidsskrifter med frivillig OA. Om ordningen også skulle omfatte nivå 1, ville det medføre 
adskillig høyre kostnader. 
 
Publisering av vitenskapelige monografier med åpen tilgang 
 
Innen de humanistiske fag er det en sterk tradisjon for publisering av vitenskapelige bidrag som 
monografier eller som del av antologier. I de siste år er det en voksende bevegelse for å utvide 
Open Access feltet til også å gjelde bøker. Det finnes en internasjonal oversikt over titler som er 
publisert anerkjente forlag som i dag inneholder nærmere 3.000 titler. Alle bøkene har vært 
gjenstand for tradisjonell fagfellevurdering før publikasjon. Se Directory of Open Access Books 
http://www.doabooks.org/doab. 
 
Ved Universitetet i Oslo er det vedtatt retningslinjer for støtte til publisering av Open Access-
bøker: 
http://www.ub.uio.no/publisere/forskere/publiseringsfond/retningslinjer-boker.html 
 
En utfordring med slik støtte er at kostnadene kan være høye. Noen eksempler: 
 
Palgrave    17.500 USD + MVA 
Springer   15.000 € + MVA 
De Gruyter   2.450 USD + MVA pr kapitel 
Universitetsforlaget  150.000 NOK 
 
En annen utfordring er om boken oppfyller de relativt strenge krav til vitenskapelig nivå som 
kreves for at den skal være tellende i vår rapportering til Kunnskapsdepartementet. 
 
Spørsmål til drøfting: 
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1. Bør våre nåværende retningslinjer for publisering i tidsskrifter med åpen tilgang 

revideres til å inkludere frivillige publiseringsavgifter i tidsskrifter på nivå 2 (evtl 
både nivå 1 og 2)? 

2. Er det ønskelig å utvide ordningen med publiseringsstøtte til omfatte 
vitenskapelige monografier med åpen tilgang? 

 
Utvalg inviteres til å drøfte spørsmålene ovenfor og eventuell videre framgangsmåte.  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - Universitetet i Agder.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Publisering i 
tidsskrifter med åpen  
  



3.6.2015 Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - Universitetet i Agder

http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/publisering-i-tidsskrifter-med-aapen-tilgang 1/2

Universitetet i Agder

Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang

Dekning av kostnader ved publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (Open
Access)

  

Ved UiA er det etablert en ordning med publiseringstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA

å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift (APC article processing charge) .

Følgende betingelser er knyttet til dekning av publiseringsavgifter:

Tidsskriftet skal gi fri tilgang for alle til alle artikler ved publiseringstidspunktet

Støtte skal kun gis for tidsskrifter som er godkjente publiseringskanaler i DBH

Støtte gis først når artikkelen er akseptert for publisering

Støtte gis ikke for tilleggsavgifter (farger, sider etc.) knyttet til publisering i tradisjonelle tidsskrifter

Støtte skal kun gis for artikler som deponeres i universitetets åpne arkiv AURA

Støtte gis kun for rene Open Access (OA) tidsskrifter, ikke til hybride tidsskrifter med frivillig  OA for den enkelte
artikkel (Open Choice etc.)

Minst en medforfatter må være tilsatt ved UiA

Fra 2014 er det kommet til et nytt krav, for at universitetet skal dekke publiseringsavgiften må tidsskriftet være

utgitt av et forlag som er medlem i den internasjonale foreningen for Open Access forlag,  Open Access Scholarly

Publishers Association, OASPA

Kostnadene knyttet til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang varierer mye, en vanlig publiseringsavgift er på ca.

10.000 kr. Enkelte tidsskrifter som har store kostnader til fagfellevurdering og redaksjonelt arbeid har avgifter på

ca. 20.000 kr. Maksimalt beløp som kan dekkes for en publikasjon er 25.000 kr. Vær oppmerksom på at det også

finnes solide vitenskapelige tidsskrifter hvor det er gratis å publisere.

Praktisk framgangsmåte

Det er ønskelig at forfattere sender melding om artikler som er innsendt for vurdering til OA-tidsskrifter med

angivelse av potensiell publiseringsavgift slik at UB kan budsjettere riktig

 Hvis artikkelen blir akseptert for publisering sendes bekreftelse fra tidsskriftet sammen med faktura til Arthur N.

Olsen (e-post: arthur.n.olsen@uia.no , cc: kirsti.larsen@uia.no tlf. 38 14 13 72) ved Universitetsbiblioteket, D2

Gimlemoen.

 Mer informasjon om åpen tilgang og universitetets åpne arkiv AURA:

Ansvarlig for siden: Administrator User <nospam@ez.no>

●
●
●
●
●
●

●

http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/publisering-i-tidsskrifter-med-aapen-tilgang
http://www.uia.no/aura
mailto:arthur.n.olsen@uia.no
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
mailto:kirsti.larsen@uia.no
http://www.uia.no/
http://www.uia.no/aura
http://www.openaccess.no/
http://oaspa.org/
http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/publisering-i-tidsskrifter-med-aapen-tilgang


3.6.2015 Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - Universitetet i Agder

http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/publisering-i-tidsskrifter-med-aapen-tilgang 2/2

BEFINNER DU DEG UTENFOR CAMPUS?

Tilgang til databaser og fulltekst utenfor universitetsområde krever tilkobling til UiAs nettverk. Vi anbefaler å installere

Cisco Anyconnect VPN. Alternativt kan du logge deg på direkte i nettleseren.

https://vpn.uia.no/
http://www.uia.no/bibliotek/tilkobling-mot-uia
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35/15 Informasjonsutveksling 
Arkivsak-dok. 15/00122-31 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 35/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
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36/15 Tema: Rekruttering 
Arkivsak-dok. 15/00122-32 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 36/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det fremmes ingen forslag til vedtak. 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Temadelen varer fra ca kl 12.30 til 16.30. 
  
12:30-13:30 Karrierepolitikk i UH-sektoren 
‐ Presentasjon av inspirasjonsdokumentet om Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig 

personale i UH-sektoren (Rakel Christina Granaas, UHR, ca 30 minutter) 
‐ Spørsmål og diskusjon 
  
13:30-14:30 Strategiske vurderinger før rekrutteringsprosessen igangsettes 
‐ Presentasjon av grunnlagsdata om aldersfordeling ved UiA og forventet avgang (Richard 

Lislevand, 10 minutter)  
‐ Fakultetene presenterer sine erfaringer og tanker: Hvilket strategisk forarbeid gjøres det før 

en stilling lyses ut? I hvilke fora skjer de strategiske diskusjonene om 
stillingsinnhold/fagområder? (Fakultetene, 5 minutter hver) 

‐ Diskusjon 
  
14:45-16:30 I rekrutteringsprosessen 
‐ Presentasjon av fakultetenes tanker og erfaringer: Hvordan jobbes det med å rekruttere 

nasjonalt og internasjonalt? Hvordan kan kallelser brukes? Hva kan vi gjøre for å ta vare på 
gode søkere i prosessen (som tar lengre tid i Norge enn i andre land)? Hvilke erfaringer har 
fakultetene med å ta imot nye (og ev. utenlandske) ansatte? Ev. bruk av startpakker, 
innstegsstillinger eller lignende? (Fakultetene, 5-10 minutter hver)  

‐ Hvilken rolle har TU? Hva er typiske utfordringer med å ta imot utenlandske ansatte? 
Hvordan jobber andre institusjoner med det? (Richard Lislevand, 15-20 minutter) 

‐ Diskusjon 
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Vedlegg:  
290515KarrieredokumentetUtkast.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

290515Karrieredoku
mentetUtkast.pdf  
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1 Innledning 

1.1 Oppdraget 
Kampen	om	talentene	øker.	Kravene	om	å	rekruttere	de	beste	og	tilby	dem	
attraktive	vilkår	og	så	god	oppfølging	at	de	blir	værende	ved	institusjonen,	er	
sterke.	For	at	norske	institusjoner	kan	tilby	utdanning	av	beste	kvalitet	og	hevde	
seg	sterkere	i	den	internasjonale	konkurransen	om	talenter	og	forskningsmidler,	
må	god	rekrutterings‐	og	karrierepolitikk	være	en	høyt	prioritert	oppgave	for	
ledere	på	alle	nivåer	ved	alle	norske	UH‐institusjoner.	Bedre	karrierepolitikk	og	
tilrettelegging	for	karriereplanlegging	skal	omfatte	alle	vitenskapelig	ansatte	i	UH‐
institusjonene	og	omfatte	personer	i	alle	karrierefaser	i	forskjellige	roller	og	med	
ulike	ambisjoner.	Hensikten	med	dette	inspirasjonsnotatet	er	å	bidra	til	
institusjonenes	arbeid	med	å	utvikle	en	bedre	og	mer	systematisk	karrierepolitikk.	

At	norske	universiteter	og	høgskoler	utdanner	og	tiltrekker	seg	høyt	kompetente	
vitenskapelig	ansatte,	er	avgjørende	for	å	kunne	tilby	utdanning	av	høy	kvalitet	
og	for	å	sikre	forskning	med	slagkraft	og	gjennombruddsevne,	både	regionalt,	
nasjonalt	og	internasjonalt.	For	å	nå	det	politiske	målet	om	flere	internasjonalt	
fremragende	miljøer	må	norske	UH‐institusjoner	makte	å	rekruttere	og	beholde	
flere	høyt	kvalifiserte	vitenskapelig	ansatte.	Denne	utfordringen	vokser	i	og	med	
økende	globalisering	i	kunnskapssektoren.	Globaliseringen	tydeliggjør	behovet	
for	økt	mobilitet.	I	EU	er	det	et	uttalt	mål	at	ansatte	i	UH‐sektoren	skal	være	mer	
mobile,	både	innenfor	og	ut	og	inn	av	Europa.	Dette	er	både	en	utfordring	og	en	
mulighet.	

Tydelig	og	profesjonell	ledelse	er	avgjørende	for	at	ansatte	og	institusjoner	skal	
oppnå	definerte	mål.	Målene	gjelder	både	utvikling	av	robuste	forskningsmiljøer	
og	utdanning	av	beste	kvalitet.	Ambisjonen	er	at	flere	vitenskapelig	ansatte	og	
fagmiljøer	skal	arbeide	fram	mot	internasjonalt	ledende	nivåer.	Dette	
inspirasjonsnotatet	ønsker	å	bidra	til	økt	refleksjon	rundt	karriere.	Notatet	gir	
også	anbefalinger	til	hvordan	en	i	praksis	kan	arbeide	for	bedre	karriereutvikling	
i	norsk	UH‐sektor.	

Det	er	UH‐institusjonene	selv	som	har	ansvaret	for	å	legge	til	rette	for	god	
karriereutvikling	for	ansatte	i	forsknings‐	og	undervisningsstillinger.	Som	en	del	
av	denne	oppgaven	skal	institusjonene	også	bidra	til	god	og	relevant	
karriereutvikling	for	dem	som	skal	gå	ut	i	forskningsrelatert	arbeid	i	næringsliv	
og	øvrig	arbeidsliv.	Dette	gjelder	en	stor	del	av	ph.d.‐kandidatene,	men	også	
ansatte	i	postdoktor‐	og	forskerstillinger.	

Hensynet	til	UH‐institusjonenes	konkurransekraft	og	behovene	i	eksternt	
arbeidsliv	krever	at	institusjonenes	ledelse	må	øke	sin	oppmerksomhet	på	
karrierepolitikk.	Men	også	hensynet	til	de	vitenskapelig	ansatte	og	deres	
muligheter	til	å	realisere	sitt	potensial	og	sine	ambisjoner,	krever	et	mer	
systematisk	arbeid	enn	det	som	utføres	i	dag.				
	
Karrierepolitikk	er	et	komplekst	forskningspolitisk	tema.	Mange	ulike	oppgaver	
og	virkemidler	må	til	for	å	bygge	gode	karriereveier	og	oppnå	økt	mobilitet	i	
akademia.	Arbeidsgruppen for	bedre	karrierepolitikk,	som	er	opprettet	av	UHR	
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Boks 1. Økt etterspørsel etter karrierepolitikk
Flere ulike utviklingstrekk øker behovet for et 
mer bevisst forhold til karrierepolitikk ved 
norske institusjoner. Noen av disse er: 

o Økt internasjonal konkurranse om 
talentene. Konkurransen om talentene 
internasjonalt merkes stadig tydeligere 
også i Norge. Geografisk ligger Norge 
utenfor sentrale «veikryss», noe som 
skaper en ekstra utfordring når vi skal 
tiltrekke oss de beste internasjonale 
talentene. 

o Økt internasjonal rekruttering bidrar til 
økt mangfold i den vitenskapelige staben 
og setter nye krav til ledelse og 
karriereplanlegging. 

o Forventninger om og behov for bredere 
dialog og samarbeid mellom UH‐
institusjonene, næringslivet og det øvrige 
arbeidslivet. Behovet for ph.d.‐utdannede 
i arbeidsmarkedet utenfor akademia øker. 

o Høyere forventninger til profesjonell 
ledelse og mer forutsigbare karriereløp 
blant nyansatte og unge forskere og 
undervisere. 

o Mer strategiske UH‐institusjoner: De 
ansatte er institusjonenes viktigste 
ressurs. Det er forventninger om å bruke 
de menneskelige ressursene på en enda 
bedre måte. 

o Strategiske tiltak for kompetanseheving 
for fast ansatte. Det er blant annet behov 
for å øke førstestillingskompetansen innen 
mange profesjonsutdanninger. 

o Tross god rekruttering av kvinner i øvrige 
vitenskapelige stillinger er det behov for å 
øke andelen kvinnelige professorer. 

o Mer strategiske ansatte: Ønske og behov 
for å legge bedre grunnlag for egen og 
forskningsgruppens suksess i konkurranser 
om stillinger og ved søknader til Horisont 
2020 / ERC, SFF, SFI, SFU etc. 

o Behov for økt forutsigbarhet og mer 
strukturerte karriereløp pga. mer 
konkurransebasert finansiering og flere 
tidsavgrensede prosjekter. 

o Innføring av innstegsstillinger og lignende 
talentprogram som vil kreve en mer 
strukturert karriereoppfølging. 

o Økt internasjonal oppmerksomhet på 
karriereutvikling innen akademia, med EU 
som viktig aktør og arena for internasjonal 
politikkutvikling. 

(mandat	og	sammensetning,	se	
nedenfor),	konsentrerer	seg	i	all	
hovedsak	om	karriereutvikling	for	
vitenskapelig	personale	i	UH‐sektoren.	
Dette	omfatter	primært	personer	
som	er	fast	ansatt	i	kombinerte	
stillinger,	og	noen	i	åremålsstillinger	
eller	rene	forskerstillinger.			
		
Det	vil	være	ulike	muligheter,	
utfordringer	og	behov	som	er	
relevante	i	ulike	faser	i	karriereløpet.	
Arbeidsgruppen	har	tatt	for	seg	alle	
faser	i	karriereløpet,	fra	rekruttering	
av	ph.d.‐kandidater	til	ansettelse	av	
nyutdannede	og	videreutvikling	av	
høyt	kompetente	undervisere	og	
forskere	til	professornivå.		

Notatet	peker	på	utfordringer	som	
UHRs	medlemsinstitusjoner	står	
overfor.	Utfordringene	er	store	og	
forventningene	om	systematisk	
arbeid	for	å	fremme	god	
karriereutvikling	vil	ventelig	øke	i	
tiden	fremover.	Den	viktigste	
ressursen	vi	har	for	å	møte	disse	
utfordringene,	er	menneskene	som	
arbeider	ved	våre	universiteter	og	
høyskoler.	Hvordan	legge	til	rette	for	
at	det	enkelte	individ,	sammen	med	
sine	kolleger,	kan	leve	opp	til	de	
mange	forventningene	og	få	utnytte	
sitt	faglige	og	karrieremessige	
potensial	best	mulig?		

Mye	gjøres	allerede.	Alle	UH‐
institusjoner	arbeider	aktivt	med	en	
rekke	temaer	som	angår	karriere,	
som	i	f.eks.	likestillingsplaner,	
internasjonale	handlingsplaner,	
rekrutteringsstrategier	og	andre	
personalpolitiske	temaer.	Karriere	
er	ofte	tema	i	medarbeidersamtaler.	
For	mange	handler	også	
publiseringspolitikk,	lønnspolitikk	
og	rutiner	for	forskningsfri	og	
utenlandsopphold	om	
karriereutvikling.	Utfordringen	er	at	
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disse	temaene	sjelden	håndteres	samlet	i	et	helhetlig	arbeid	med	
karriereutvikling.		

God	karrierepolitikk	skaper	gode	forskningsmiljøer	og	kvalitet	i	forskning	og	
utviklingsarbeid	for	alle.	Dette	er	ikke	minst	viktig	for	kvinners	rekruttering	inn	i	
vitenskapelige	stillinger	generelt	og	særlig	til	toppstillinger.	For	å	få	dette	til	må	
karrierepolitikken	være	målrettet	og	systematisk	i	alle	faser.	Kun	15	norske	UH‐
institusjoner	har	signert	European	Charter	for	Researchers	og	the	European	Code	
of	Conduct	for	the	Recruitment	of	Researchers,	(Charter&	Code),	hvorav	sju	har	
den	såkalte	HR‐logoen.	(Se	vedlegg	5.1.)	Imidlertid	er	verken	signering	eller	logo	
noen	garanti	for	en	ambisiøs	karrierepolitikk.	

Arbeidsgruppen	tar	til	orde	for	at	institusjonene	bør	se	de	ulike	planene	og	
strategiene	i	sammenheng	og	
etablere	en	samlet	politikk	for	
karriereutvikling.		

Det	er	ikke	bare	på	
institusjonsnivå	det	er	
utfordringer.	Den	enkelte	
vitenskapelig	ansatte	må	i	større	
grad	bevisstgjøres	og	ta	grep	om	
sin	egen	karriereutvikling.	Alle	
vitenskapelige	ansatte	bør	i	hver	
fase	av	sin	karriere	planlegge	
strategisk	og	arbeide	mot	definerte	
mål	innenfor	rammen	av	egne	
interesser	og	talenter.		

Videre	er	det	en	utvikling	mot	at	
stadig	mer	av	forskningen	er	
organisert	i	forskergrupper.	Godt	
karrierearbeid,	både	på	
institusjons‐	og	individnivå,	må	
fange	opp	dette.	

Arbeidsgruppen	mener	at	god	
karrierepolitikk	er	et	virkemiddel	
for	å	øke	kvaliteten	i	norsk	
forskning	og	utdanning.	Et	viktig	mål	er	å	få	fram	flere	norske	fagmiljøer	med	
internasjonal	høy	standard.	Men	det	er	viktig	å	understreke	at	god	
karrierepolitikk	skal	være	for	alle	vitenskapelig	ansatte,	ikke	bare	for	dem	som	
lykkes	i	den	internasjonale	konkurransen.	Imidlertid	må	målet	med	en	god	
karrierepolitikk	være	at	flest	mulig	skal	lykkes	innenfor	sitt	fagfelt	også	
internasjonalt.	

I	notatet	bruker	arbeidsgruppen	betegnelsen	«vitenskapelig	ansatt».	Oppdraget	
er	dermed	noe	utvidet	i	forhold	til	det	opprinnelige	mandatet	der	begrepet	

Boks 2. Temaer fra dialogmøter om Charter & 
Code: 
 

I 2011‐2012 gjennomførte UHR og 
Forskningsrådet dialogmøter om 
forskerkarriere og karriereplanlegging for 
forskere ved sju institusjoner i UH‐sektoren (se 
vedlegg om Charter & Code). Blant temaer 
som ofte ble nevnt var: 
o Behov for mer systematisk tenkning rundt 

karriereplanlegging 
o Institusjonene må legge større vekt på å 

følge opp den enkeltes karriere 
o Forskerne er på sin side skeptiske til selve 

karrierebegrepet 
o Internasjonal mobilitet som viktig 

virkemiddel for karriereutvikling 
o Stillingsstrukturen og 

organisasjonsmodellene oppleves som lite 
fleksible 

o Behov for å styrke karriere‐ og 
mobilitetsdimensjonen i 
doktorgradsutdanningen 

o Behov også for tiltak for ansatte på høyere 
nivå 
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«forsker»	anvendes.		Arbeidsgruppen	mener	dette	er	viktig	fordi	
forskerbegrepet	ikke	er	dekkende	for	alle	ansatte	i	kombinerte	stillinger.		
	
Den	viktigste	målgruppen	for	notatet	er	UHRs	medlemsinstitusjoner.	Når	
begrepet	«institusjoner»	benyttes	i	notatet,	vises	det	til	alle	institusjoner	som	
omfattes	av	UH‐loven.	

1.2 Arbeidsgruppens mandat og sammensetning 
	
Arbeidsgruppen	skal	utarbeide	et	inspirasjonsnotat	om	karriere	og	mobilitet	for	
forskere	i	UH‐sektoren.	Målet	med	notatet	er	å	inspirere	institusjonene,	samt	å	
oppfordre	myndigheter,	finansieringsorganer	og	arbeidslivsorganisasjonene	til	
et	mer	systematisk	og	helhetlig	arbeid	på	dette	området.	

Med	utgangspunkt	i	eksisterende	oversikter,	eller	ved	selv	å	innhente	
informasjon,	skal	arbeidsgruppen	

 Konkretisere	og	evt.	avgrense	temaet	
 Identifisere	eksisterende	eksempler	på	god	praksis	for	forskere	når	det	

gjelder	mobilitet	og	karriereutvikling	
 Identifisere	punkter	som	fremmer	og	hemmer	arbeidet	med	

karrierepolitikk	og	forskermobilitet		
 Foreslå	hvordan	institusjonene	kan	arbeide	mer	systematisk	når	det	

gjelder	mobilitet	og	karriereutvikling	for	forskere	
 Vurdere	hvordan	UH‐institusjonene	kan	hente	erfaring	og	å	bidra	

internasjonalt	til	å	fremme	mobilitet	og	karriereutvikling,	herunder	følge	
relevante	prosesser	i	EU‐regi,	bl.a.	knyttet	til	prinsippene	i	det	europeiske	
Charter	og	Code	(The	European	Charter	for	Researchers	and	the	Code	of	
Conduct	for	the	Recruitment	of	Researchers).1	

 Vurdere	behovet	for	instrumenter	og	virkemidler,	f.eks.	av	typen	Vitaes	
Research	Development	Framework?	

 Vurdere	behov	for	faste	møteplasser	eller	andre	tiltak	som	kan	styrke	
nasjonalt	samspill	på	dette	området	
	

Tidsramme:	
Arbeidsgruppen	leverer	en	underveisrapport	senest	innen	15.	september	2014	
for	drøfting	og	kommentarer	i	utvalgene,	og	levere	et	endelig	notat	innen	1.	
desember	2014.		

Arbeidsform:	
Arbeidsgruppen	velger	selv	sin	arbeidsform,	men	som	ledd	i	arbeidet	med	
notatet	kan	arbeidsgruppen	invitere	ulike	aktører	og	parter	til	dialog‐	og	
arbeidsmøter	og	ev.	invitere	til	en	lanseringskonferanse	ved	ferdigstillelse.	
	
	
	

																																																								
1	http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter	
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Finansiering:	
Utgifter	til	et	visst	antall	møter	deles	mellom	forskningsutvalget	og	
administrasjonsutvalget.	Utgifter	til	eventuelle	samlinger	eller	møter	ut	over	
dette	må	dekkes	av	deltakerne	eller	av	eksterne	midler.		

Sammensetning:	
Arbeidsgruppen	forankres	i	UHRs	forskningsutvalg	og	administrasjonsutvalg.		
	

 Personer	oppnevnt	av	forskningsutvalget:	
o Kari	Melby,	prorektor	NTNU	
o Roland	Jonsson,	professor,	UiB	
o Hege	Rudi	Standal,	SiN	

 Personer	oppnevnt	av	administrasjonsutvalget	
o Ann	Elisabeth	Wedø,	direktør	HiOA		
o Odd	Arne	Paulsen,	personaldirektør,	UiT		
o Vibeke	Moe,	NARMA	

Ragnar	Lie	og	Rakel	Christina	Granaas	fungerer	som	arbeidsgruppens	sekretariat.		

Arbeidsgruppen	har	hatt	4	møter2.	I	tillegg	har	gruppen	hatt	uformelle	møter	
med	bl.a.	Forskerforbundet	og	Kunnskapsdepartementet.	

2 Noen sentrale temaer 
I	denne	delen	presenteres	noen	temaer	som	er	gjennomgående	for	arbeidet	med	
karrierepolitikk.	Disse	temaene	danner	grunnlaget	for	gjennomgangen	for	de	fire	
karrierefasene	i	kapitel	3.		

2.1 Hele karriereløpet  
I	karrierepolitisk	sammenheng	ser	arbeidsgruppen	det	som	naturlig	å	ta	for	seg	
hele	karriereløpet	under	ett.	Vi	tar	utgangspunkt	i	at	en	vitenskapelig	karriere	
starter	på	vei	inn	i	en	doktorgradsutdanning	(og	for	en	del	før	dette	også),	eller	
ved	ansettelse	på	lektornivå,	og	varer	til	og	med	toppstillingsnivå.		
	
Arbeidsgruppen	har	valgt	å	håndtere	de	vitenskapelige	ansattes	karriereløp	inn	i	
fire	karrierefaser:		
	
Fase	1. 	De	som	er	i	organisert	doktorgradsutdanning:	Ph.d.‐kandidater	og	

kandidater	i	stipendprogrammet	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid.	
Fase	2. 	Ansatte	på	kvalifiseringsnivå:	Postdoktorer,	eksternt	finansierte	

forskere,	personer	i	innstegsstillinger,	åremåls‐	eller	prosjektbaserte	
stillinger),	samt	universitets‐	og	høgskolelektorer.	

Fase	3. 	Fast	ansatte	i	kombinerte	stillinger:			Førsteamanuenser	og	
professorer,	førstelektorer	og	dosenter.	

Fase	4. 	Internasjonalt	ledende	professorer	

																																																								
2	23.4.14,	14.5.14,	19.6.14	og	19.1.15.	
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Å	ta	utgangspunkt	i	hele	karriereløpet	er	i	tråd	med	arbeidet	på	dette	feltet	innen	
EU.	Karriereutvikling	er	et	av	seks	hovedtemaer	i	arbeidet	med	å	realisere	Det	
europeiske	forskningsområdet,	ERA.	EU	har	en	egen	HR‐strategi,	og	karriere	er	
et	sentralt	element	i	EUs	Charter	&	Code3,	og	i	faste	arbeidsgrupper	under	ERAC4	
arbeides	det	aktivt	med	politikkutvikling	på	dette	området.	EU	opererer	også	
med	fire	karrierefaser:	
	
R1:	First	Stage	Researcher	(up	to	the	point	of	PhD),	
R2:	Recognized	Researcher	(PhD	holders	or	equivalent	who	are	not	yet	fully	
independent),	
R3:	Established	Researcher	(researchers	who	have	developed	a	level	of	
independence)		
R4:	Leading	Researcher	(researchers	leading	their	research	area	or	field).	
	
Denne	inndelingen	ble	knesatt	i	en	Communication	(Meddelelse)5	fra	EU‐
kommisjonen	i	2011	I	norsk	sammenheng	er	den	bl.a.	referert	til	i	
Forskningsbarometeret	2014.6	Nærmere	beskrivelse	av	de	fire	stegene	finnes	på	
More2.	
	
Arbeidsgruppen	mener,	i	likhet	med	EU,	at	det	er	helt	sentralt	å	ta	for	seg	hele	
karriereløpet	under	ett.	Imidlertid	mener	arbeidsgruppen	at	betegnelsene	i	norsk	
sammenheng	må	tilpasses	noe,	bl.a.	fordi	vi	snakker	om	kombinerte	stillinger	i	to	
ulike	karriereveier	i	fase	2,	3	og	4.	Det	er	med	andre	ord	ikke	bare	
forskningsoppgavene	som	gjelder.7	Samtidig	synliggjør	arbeidsgruppen	at	vi	
innenfor	gruppen	av	fast	ansatte	opererer	med	to	nivåer,	først	vitenskapelig	
etablerte	ansatte	på	førsteamanuensis‐	og	professor‐nivå	og	deretter	
internasjonalt	ledende	professor	(Se	også	boks	17,	s.	39).	
	

2.2 Kunnskapstrianglet – Forholdet mellom F, U og I 
I	UH‐loven	er	institusjonene	pålagt	flere	hovedoppgaver:	utdanning,	forskning,	
faglig	og	kunstnerisk	utviklingsarbeid,	formidling	og	innovasjon.	Begrepet	
kunnskapstrianglet,	som	er	mye	brukt	i	europeisk	sammenheng	og	som	gir	et	
viktig	perspektiv	i	den	siste	forskingsmeldingen,	signaliserer	større	vekt	på	
																																																								
3	European	Charter	for	Researchers	and	the	Code	of	Conduct	for	the	Recruitment	of	Researchers	
4	ERAC	er	ERA‐Committee	som	følger	opp	initiativer	og	utviklingstrekk	innen	de	seks	prioriterte	
temaene	for	utviklingen	av	ett	europeisk	forskningsområde	(ERA)	og	rapporterer	direkte	til	
Ministerrådet	for	forskningssaker.	Se	vedlegg	i	kap	5.1.	
5	
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Towards_a_European_Framework_for_Res
earch_Careers_final.pdf	
6	Bl.a.	s	51.	
7	Sammenlignet	med	karrierefaser	i	norsk	UH‐sektor	legger	man	i	EU‐sammenheng	større	vekt	
på	de	vitenskapelig	ansattes	relative	kompetanse,	det	vil	si	på	hvor	den	enkelte	står	i	forhold	til	
sine	forskerkolleger	internasjonalt.	«Recognized»,	«Established»	og	«Leading»	angir	grad	av	
faglig	synlighet	og	anerkjennelse	blant	sine	fagfeller.	Dette	legges	det	også	vekt	på	i	forklaringen	
til	de	fire	trinnene.	De	betegner	grad	av	faglig	kompetanse	som	kan	utveksles	med	resten	av	
forskersamfunnet.	Mao	er	det	ikke	slik	at	vi	kan	forvente	at	alle	professorer	vil	lykkes	i	å	nå	R4‐
trinnet.	Alle	professorer	er	ikke	nødvendigvis	internasjonalt	ledende	innen	sitt	felt.	
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koblinger	mellom	forskning,	forsknings‐	og	utviklingsarbeid,	undervisning	og	
formidling/innovasjon	i	kunnskapspolitikken.	

De	fleste	vitenskapelige	stillinger	i	UH‐sektoren	er	kombinerte	stillinger	med	
oppgaver	både	innen	forskning,	undervisning,	formidling	og	innovasjon.	Dette	
betyr	ikke	at	alle	ansatte	skal	utføre	alt	i	like	stor	grad	og	til	enhver	tid.	Pålegget	
gjelder	på	institusjonsnivå,	og	institusjonene	har	ansvar	for	og	et	visst	
handlingsrom	til	å	fordele	og	kombinere	ulike	typer	oppgaver.	For	den	ansatte	
kan	vektlegging	av	de	ulike	oppgavene	skifte	i	ulike	faser	i	karriereløpet.8	

Forskning	viser	at	ansatte	som	gjør	det	godt	innen	forskning	og	lykkes	med	å	
tiltrekke	seg	konkurransebasert	ekstern	finansiering,	også	er	aktive	og	gode	
undervisere.	Det	er	sannsynligvis	en	myte	at	gode	forskere	er	dårlige	eller	
motvillige	undervisere,	eller	at	gode	forskere	ikke	lykkes	på	andre	områder.	
Gode	forskere	samhandler	også	mye	med	eksterne	aktører.	Et	interessant	funn	i	
NIFU‐rapporten	Noder	i	Kunnskapsnettverket9	viser	at	de	mest	aktive	og	erfarne	
forskerne	også	samarbeider	mest	med	næringsliv	og	offentlig	sektor.	Særlig	
gjelder	dette	personer	som	kommer	inn	i	vitenskapelige	stillinger	med	erfaring	
fra	arbeid	utenfor	UH‐sektoren.	De	er	ofte	mer	aktive	innen	alle	former	for	
kunnskapsspredning	og	samarbeid	med	eksterne	aktører	–	både	offentlige	og	
private	–	enn	andre.	Det	å	ha	ekstern	finansiering	av	forskningen	‐	fra	nasjonale	
og	internasjonale	kilder	–	slår	positivt	ut	på	alle	former	for	utadrettet	
virksomhet	og	eksternt	samarbeid.10	Nøkkelen	til	samarbeidet	ligger	i	
rekrutteringen	av	de	ansatte	og	i	den	konkrete	karriereutviklingen	til	den	
enkelte.	

For	en	UH‐institusjon	bør	derfor	arbeidet	med	å	utforme	en	god	karrierepolitikk	
ta	utgangspunkt	i	at	de	ulike	aktivitetene	er	gjensidig	forsterkende.		

 

2.3 Rekruttering 
Gode	rekrutteringsprosesser	er	avgjørende	for	god	
karriereutvikling	senere.	Institusjonene	må	derfor	
arbeide	for	å	få	gode	strategier	og	profesjonelle	
rutiner	for	rekruttering.		

Åpen	rekruttering	
Rekruttering	handler	om	å	motivere	og	få	fatt	i	de	
beste	hodene	innenfor	ulike	fagfelt.	Skal	man	finne	
de	beste	talentene,	må	man	lete	internasjonalt,	og	
selvsagt	blant	begge	kjønn.	For	at	den	riktige	
kompetansen	skal	benyttes	på	rett	sted,	dreier	mye	
av	kunnskapspolitikken	i	Europa	seg	om	et	mest	
mulig	åpent	arbeidsmarked	for	forskere	på	tvers	av	

																																																								
8	En	arbeidsgruppe	nedsatt	av	UHR	kommer	i	løpet	av	vårsemesteret	2015	med	
inspirasjonsnotatet	Utdanning	i	endring:	Nye	muligheter	for	FoU	+	Utdanning.	
9	Noder	i	kunnskapsnettverket,	Forskning,	kunnskapsoverføring	og	eksternt	samarbeid	blant	
vitenskapelige	ansatte	i	UH‐sektoren,	NIFU‐rapport	23/2014,	
10	NIFU‐rapport	23/2014,	s.	8.	

Boks 3. Hva er en god 
rekrutteringsprosess? 
‐ Åpen 

‐ Tydelig 

‐ Internasjonal (ikke gi 

fordeler til egne) 

‐ Aktiv og strategisk 

‐ Rask 

‐ Transparent 

‐ Merittbasert 
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land	(se	nedenfor	om	internasjonal	mobilitet).	Et	grunnleggende	prinsipp	både	i	
EU	og	i	Norge	er	at	rekruttering	som	hovedregel	skal	gjøres	internasjonalt.	Alle	
stillinger	skal	med	andre	ord	utlyses	internasjonalt,	fra	stipendiatstillinger	til	
professorater.		

Det	er	imidlertid	ikke	nok	å	kunngjøre	en	ledig	stilling	gjennom	Euraxess‐
portalen.	En	bør	i	tillegg	ta	i	bruk	aktive	letekomiteer,	bruke	internasjonale	
nettverk	og	fagspesifikke	internasjonale	møteplasser	og	konferanser.	Slike	
virkemidler	er	særlig	viktig	i	fagmiljøer	hvor	det	er	stor	underrepresentasjon	av	
det	ene	kjønn.	Videre	må	utlysningstekstene	utformes	slik	at	de	ikke	begrenser	
reell	internasjonal	konkurranse.	Det	er	også	vesentlig	å	formidle	tydelig	hva	som	
forventes	av	søkeren	ut	over	faglig	produksjon	og	undervisning	innen	eget	felt.	
Særlig	viktig	er	det	å	klargjøre	hvordan	den	som	ansettes	skal	ta	del	i	det	
eksisterende	fagmiljøet	og	bidra	til	å	utvikle	enhetens	langsiktige	mål.		

For	å	hindre	for	høy	grad	av	egenrekruttering	er	det	viktig	at	institusjonens	egne	
søkere	eller	norske	søkere	ikke	gis	et	systematisk	fortrinn	i	noen	del	av	
ansettelsesprosessen.	Videre	er	det	et	poeng	at	ansettelsesmyndigheten	bør	
være	på	et	nivå	internt	ved	institusjonen	med	tilstrekkelig	avstand	til	fagmiljøet.	
Institusjoner	må	ha	kunnskap	om	uintendert	diskriminering	i	
ansettelsesprosesser	og	iverksette	tiltak	for	at	dette	skjer.	

	
Dobbelt	oppdrag	
Institusjonene	skal	ikke	bare	rekruttere	til	seg	selv,	men	også	til	det	globale	
fagfellesskapet	og	til	resten	av	samfunnet.	I	noen	grad	handler	det	om	et	dobbelt	
oppdrag	når	institusjonene	rekrutterer	til	vitenskapelige	stillinger.	Dette	gjelder	
særlig	rekrutteringsstillinger	og	i	noen	grad	postdoktor:	

Fase	1. 	Å	rekruttere	ph.d.‐kandidater	handler	om	å	rekruttere	et	stort	antall	
talenter	til	et	forsknings‐/kunnskapsbasert	næringsliv	og	offentlig	sektor,	
og	et	mindre	antall	til	egen	sektor11.	Dette	tosidige	oppdraget	må	tas	inn	i	
rekrutterings‐	og	karrierestrategien	i	sektoren.		

Fase	2. 	På	nivået	over	avlagt	doktorgrad	handler	det	også	til	en	viss	grad	om	et	
tosidig	oppdrag.	Men	de	fleste	postdoktorer	er	ansatt	for	å	bygge	sin	
forskerkarriere	i	UH‐sektoren	og	instituttsektoren.	Mange	ansatte	i	
eksternt	finansierte	forskerstillinger	skal	også	videre	i	en	akademisk	
karriere.	Men	en	del	av	dem	går	videre	til	andre	deler	av	
kunnskapssamfunnet.	På	lektornivå	skal	de	fleste	kvalifisere	seg	til	
førstestillingsnivå.	

Fase	3	og	4.	
Rekruttering	til	faste,	kombinerte	stillinger	i	UH‐sektoren	handler	om	å	
tiltrekke	seg	personer	som	har	som	hovedoppgave	å	styrke	kvaliteten	på	
forskning,	forsknings‐	og	utviklingsarbeid,	undervisning,	formidling	og	

																																																								
11	Kun	18	%	vil	fortsette	å	jobbe	med	FoU	etter	avlagt	ph.d‐grad	i	Norge.	Det	er	imidlertid	
variasjon	mellom	fagområder.	F.eks.	fortsetter	ca.	50	%	av	kandidatene	med	forskning	og	
utvikling	innen	medisin	og	helse.		Se	Taran	Thune	m.	fl.:	PhD	education	in	a	knowledge	society.	An	
evaluation	of	PhD	education	in	Norway,	NIFU	report	25/2012.	
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innovasjon	ved	institusjonen,	og	som	kan	realisere	sitt	potensial	innenfor	
UH‐institusjonene.		

I	kapitel	3	vil	vi	fokusere	på	rekruttering	når	det	gjelder	alle	disse	fire	fasene	i	en	
vitenskapelig	karriere.	Se	også	vedlegg,	kap.	5.2.	

	

2.4 Mobilitet 
Mobilitet	og	rekruttering	henger	nøye	sammen.	Internasjonal	rekruttering	er	i	
seg	selv	mobilitet.	En	norsk	eller	utenlandsk	søker	som	har	utdannelse	eller	
opphold	fra	flere	steder	i	verden,	bør	normalt	vurderes	som	en	sterkere	søker	
enn	søkere	som	har	hele	sin	karriere	ved	samme	institusjon.		
	
Mobilitet	ses	i	denne	sammenheng	som	et	virkemiddel	for	gode	karriereveier	for	
vitenskapelig	personale.	Vi	snakker	om	ulike	former	for	mobilitet	i	ulike	faser:	
	
Intern	mobilitet	i	sektoren	(mellom	institusjoner	i	UH).		
For	unge	forskere	som	vil	ha	en	karriere	ved	norske	UH‐institusjoner,	er	det	tre	
mekanismer	som	er	relevante:		

 Vekst	i	institusjonene	som	følge	av	økt	studenttall	eller	økt	
forskningsaktivitet,	og	dermed	nye	stillinger.		

 Intern	mobilitet	av	vitenskapelig	ansatte	mellom	UH‐institusjoner	og	
mobilitet	mellom	UH‐institusjoner	og	offentlig/privat	sektor	
(sektormobilitet)		

 Stillinger	som	lyses	ut	som	resultat	av	aldersavgang.	

Fra	2007	til	2012	viser	statistikken	en	vekst	i	antall	vitenskapelig	ansatte	med	
13	%12.	I	de	nærmeste	årene	går	mange	av	med	pensjon.	Den	sterke	veksten	i	
sektoren	på	1970‐tallet	gjør	at	en	forholdvis	stor	kohort	vitenskapelig	ansatte	nå	
er	mellom	65‐70	år.13		Dette	gir	mange	institusjoner	store	utfordringer,	men	også	
et	unikt	handlingsrom!		
	
Norsk	UH‐sektor	preges	av	relativt	lav	mobilitet	mellom	ulike	norske	
forskningsmiljøer.	Vi	ser	en	viss	tendens	til	at	karrierebevisste	personer	søker	
seg	fra	mindre	til	større	institusjoner	når	det	kan	være	karrierefremmende,	
mens	mange	blir	værende	ved	den	institusjonen	de	er	utdannet	eller	søker	seg	til	
den	regionen	de	selv	eller	ektefellen	har	tilhørighet.	Mye	tyder	på	at	det	er	få	
som	flytter	til	andre	institusjoner	etter	å	ha	fått	fast	stilling	ved	et	av	de	eldste	
universitetene	i	Norge.		
	

																																																								
12	Forskningsbarometeret	2014,	s.	48	
13	Se	Etterspørsel	etter	og	tilbud	av	stipendiatstillinger	i	Norge	frem	mot	2020	
(«Stipendiatrapporten»).	Rapport	fra	en	arbeidsgruppe	nedsatt	av	Kunnskapsdepartementet	og	
Universitets‐	og	høgskolerådet,	Oslo	2012.	I	rapporten	vises	det	til	en	NIFU‐analyse	fra	2007	der	
det	fremkommer	at	det	vil	være	mellom	850‐1050	ledige	stillinger	som	følge	av	pensjonering	og	
utgående	mobilitet	i	UH‐sektoren	og	instituttsektoren	i	perioden	2012‐2020),	se	s.	13‐14.		
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At	mobiliteten	mellom	norske	UH‐institusjoner	er	lav,	er	en	utfordring.	Erfaring,	
nettverk	og	faglig	arbeid	fra	ulike	steder	i	kunnskapskjeden	er	positivt.	En	
konsekvens	av	den	lave	mobiliteten	er	at	det	gir	få	åpninger	for	nye	talenter.	I	
mange	fagmiljøer	utlyses	ny	stilling	bare	når	noen	går	av	med	pensjon.	Det	er	
også	en	viss	fare	for	at	ledige	stillinger	automatisk	besettes	av	unge	forskere	som	
har	samme	faglige	innretning	som	sin	forgjenger.	Dette	kan	begrense	muligheten	
for	faglig	fornyelse.	
	
Sektormobilitet	
Sektormobilitet	handler	om	utveksling	av	ansatte	mellom	
kunnskapsinstitusjonene,	næringslivet	og	offentlig	sektor.	I	Norge	viser	
Forskningsbarometeret	201414	at	mobiliteten	fra	UH‐sektoren	til	næringslivet	er	
lav.	Holder	vi	rekrutterings‐	og	postdoktorstillinger	utenfor,	er	det	kun	3,5	%	
årlig	som	går	fra	UH‐sektoren	til	annen	virksomhet.	Trolig	er	flertallet	av	disse	
ikke	fast	ansatt.	Det	er	liten	tradisjon	for	bevegelse	fra	en	akademisk	stilling	i	
UH‐sektoren	til	en	forsker‐	eller	administrativ/operativ	stilling	i	offentlig	eller	
privat	virksomhet	–	og	tilbake	igjen.	Samtidig	er	det	behov	for	større	utveksling	
av	kompetanse	og	ideer	mellom	sektorene.	Men	å	integrere	en	slik	utveksling	i	
en	akademikers	karriereløp	er	krevende.	På	flere	fagområder	er	det	imidlertid	
mye	samspill	mellom	UH‐institusjonene	og	andre	arbeidsgivere,	f.eks.	innen	jus	
og	medisin/helsefag.	I	skjæringsfeltet	mellom	universiteter	og	
universitetssykehus	er	delte	stillinger	utbredt.	Også	innenfor	teknologi	er	
vekselbruk	vanlig,	gjerne	organisert	som	II‐stillinger	i	instituttsektoren	for	
ansatte	i	hovedstilling	ved	universitet	eller	høgskole,	og	vice‐versa.	På	
fagområder	innen	f.eks.	samfunnsvitenskap	er	doble	ansettelser	i	
forskningsinstitutter	og	UH‐institusjoner	mye	brukt.	Dessuten	opererer	en	del	av	
profesjonsfagene	i	et	naturlig	faglig	vekselbruk	mellom	praksis	og	forskning	som	
legger	til	rette	for	mobilitet.15		
	
Internasjonal	mobilitet	
Vi	liker	å	tenke	på	kunnskap	og	kunnskapsproduksjon	som	allemannseie,	og	vi	
mener	at	kunnskap	må	kunne	flyte	mest	mulig	fritt.	Forskning	er	av	natur	
internasjonal,	og	økte	muligheter	for	spredning	og	elektronisk	
informasjonsutveksling	gjør	at	mobilitetsidealet	kan	oppfylles	lettere	nå	enn	
tidligere.	Dette	innebærer	at	forskere	kan,	og	sannsynligvis	vil,	komme	til	å	
bevege	seg	mer	mellom	ulike	forskningsmiljøer,	institusjoner	og	land	i	sin	søken	
etter	bedre	og	mer	spennende	prosjekter,	nettverk	og	karrieremuligheter.		
	
EU	har	hatt	som	eksplisitt	målsetting	at	i	tillegg	til	de	fire	friheter	i	Maastricht‐
traktaten	(fri	bevegelse	av	personer,	varer,	kapital	og	tjenester),	skal	fri	
bevegelse	av	kunnskap,	forskere	og	studenter	anses	som	«den	femte	frihet».	
Dette	er	et	kjernepunkt	i	EUs	mål	om	at	Europa	skal	fungere	som	ett	felles	

																																																								
14	Forskningsbarometeret	2014,	s.	67	
15	Vi	minner	om	funnene	i	NIFU‐rapporten	Noder	i	kunnskapssamfunnet	om	fordelen	med	
rekruttering	av	personalet	som	har	erfaring	fra	annen	virksomhet	enn	forskning	og	utdanning	
både	for	forskning	og	innovasjonsvirksomhet.	(NIFU‐rapport	23/2014).	



	

	 13

forskningsområde,	ERA	(European	Research	Area).16	EU	har	derfor	tatt	initiativ	
til	en	rekke	tiltak	for	å	øke	forskermobilitet	internt	i	og	utenfor	EU	(og	mellom	
EU	og	assosierte	land,	som	Norge),	samt	å	tiltrekke	seg	forskere	fra	land	utenfor	
EU.	Dette	gjelder	tiltak	som	finansiering	av	nettverk,	prosjekter,	forskerskoler	og	
individuelle	mobilitetstiltak,	herunder	studentmobilitet.	EUs	Marie	Skłodowska‐
Curie	og	ERASMUS+	er	begge	sentrale	ordninger	for	dette.	
	
Spørsmålet	er	hvordan	norske	vitenskapelig	ansatte/forskere	ligger	an	med	
tanke	på	internasjonal	forskermobilitet.	Utgående	mobilitet	er	lav	for	norske	
forskeres	del17,	selv	om	relativt	mange	har	kortere	forskningsopphold	i	utlandet.	
Dette	kan	være	en	følge	av	den	norske	ordningen	med	sabbatsår.	Internasjonalt	
samarbeid	ses	på	som	viktig,	men	terskelen	for	å	flytte	til	en	utenlandsk	
institusjon	synes	å	være	høy	for	nordmenn.	Det	gode	norske	arbeidsmarkedet	
forklarer	en	del,	mens	lavere	sysselsetting	i	andre	land	stimulerer	europeiske	
forskere	til	i	større	grad	å	flytte	på	seg.	Norske	familiemønster	tilsier	dessuten	at	
vi	svært	ofte	snakker	om	to	karrierer	som	skal	passes	inn	når	man	skal	flytte	
utenlands.	Økt	fleksibilitet	og	tilrettelegging	for	tokarrierefamilier	kan	bidra	til	
at	krav	om	internasjonal	mobilitet	ikke	hindrer	karriereutvikling.	Særlig	gjelder	
dette	kvinner.	Når	vitenskapelig	ansatte	blir	spurt	om	hva	som	skal	til	for	å	ble	
mer	internasjonalt	mobile,	rangerer	de	planmessig	karriereutvikling	aller	
høyest.18	
	
Ordningen	med	forskningstermin	er	et	viktig	virkemiddel	for	mobilitet.	
Arbeidsgruppen	tror	det	er	større	rom	for	at	institusjonene	benytter	
forskningsterminordninger	strategisk	for	å	styrke	blant	annet	nyorientering,	
publisering	og	etablering	av	internasjonale	nettverk.	Ved	mange	institusjoner	er	
tildeling	av	forskningstermin	betinget	ikke	bare	av	en	god	plan,	men	også	av	
oppnådde	resultater,	og	knyttet	til	krav	om	utenlandsopphold.	Arbeidsgruppen	
vil	oppfordre	institusjonene	til	å	utarbeide	en	tydelig	politikk	for	
internasjonalisering	av	egne	ansatte,	både	når	det	gjelder	ph.d.,	postdoktorer	og	
fast	vitenskapelig	ansatte.		
	
Når	norske	og	utenlandske	forskere	som	har	tatt	doktorgrad	eller	har	hatt	
stillinger	ved	norske	UH‐institusjoner	reiser	ut	av	Norge,	kan	det	oppfattes	som	
et	problem	for	institusjonene;	de	«mister»	kompetanse	til	andre.19	Imidlertid	har	
utgående	mobilitet	klare	positive	sider.	Forskning	og	undervisning	inngår	i	et	
internasjonalt	økosystem	hvor	alle	deltar	i	spredning	og	utveksling	av	ideer,	
prosjekter	og	personer.	Greier	norske	forsknings‐	og	utdanningsinstitusjoner	å	
levere	kompetanse	og	forskning	som	er	attraktiv	ved	vitenskapelige	miljøer	i	
andre	land,	betyr	det	at	vi	bidrar	til	den	globale	kunnskapsproduksjonen	og	at	vi	
holder	en	kvalitet	som	er	på	internasjonalt	nivå.	Mobile	forskere	tar	dessuten	

																																																								
16	Ofte	blir	kulturen	i	Europa	på	dette	punktet	satt	i	kontrast	med	praksis	i	USA,	hvor	mobiliteten	
er	langt	høyere	og	hvor	folk	innen	akademisk	sektor	ofte	flytter	flere	ganger	gjennom	karrieren.			
17	Forskningsbarometeret	2014,	s.	48	
18	Forskningsbarometeret	2014,	s.	53.	
19	I	«Strukturmeldingen»	vises	det	til	en	analyse	fra	2007	der	det	kommer	fram	at	nesten	to	
tredjedeler	av	utlendingene	blir	i	Norge	etter	avlagt	doktorgrad.	De	fleste	av	disse	kommer	fra	
nordiske	land,	EU‐området	og	Nord‐Amerika	(s.	32‐34).	
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med	seg	sitt	norske	faglige	nettverk	som	dermed	spres	internasjonalt,	og	som	
bidrar	til	å	bygge	internasjonale	nettverk	som	styrker	norsk	forskning.		

	
Med	tanke	på	inngående	mobilitet	har	bildet	endret	seg	de	siste	årene.	Mens	
veksten	i	antall	vitenskapelige	stillinger	har	økt	med	13	%	fra	2007	til	2012,	har	
antall	med	ikke‐norsk	statsborgerskap	økt	med	60	%.	Antall	utenlandske	ansatte	
i	UH‐sektoren	har	økt	fra	15	til	20	%	i	samme	periode.	Dette	betyr	at	norske	
institusjoners	attraktivitet	er	økende.	

	
Arbeidsgruppen	mener	at	systematisk	arbeid	med	god	internasjonal	
rekruttering	er	svært	viktig	for	å	heve	kvaliteten	i	norske	UH‐institusjoner.	Som	
et	land	i	utkanten	av	verden,	med	et	beskjedent	volum	på	
forskningsvirksomheten,	er	det	utfordrende	å	lykkes	med	å	rekruttere	de	beste	
internasjonalt.		Den	viktigste	suksessfaktoren	er	relatert	til	kvaliteten	på	
forskningsmiljøet	og	det	renommé	det	har	internasjonalt.	Dersom	det	
kombineres	med	en	mer	systematisk	karrierepolitikk,	vil	det	både	gjøre	oss	mer	
attraktive	for	å	rekruttere	utenlandske	forskere	og	styrke	vår	evne	til	å	beholde	
de	beste.	Arbeidsgruppen	mener	at	den	nye	ordningen	med	innstegsstillinger	er	
et	egnet	virkemiddel	for	å	rekruttere	noen	av	de	aller	beste	til	norske	
institusjoner.	
	

2.5 Ledelse 
En	helhetlig	karrierepolitikk	er	ikke	mulig	uten	eierskap	og	forankring	på	alle	
ledelsesnivåene	ved	institusjonene,	fra	rektor,	via	dekan,	til	institutt‐/	
senterleder	og	til	forskergruppeleder.	
	
Siden	midten	av	90‐tallet,	etter	at	høgskoler	og	universiteter	kom	under	samme	
lov,	har	institusjonene	gjennomgått	store	endringer.	Den	enkelte	institusjon	har	
fått	større	autonomi	og	dermed	større	ansvar	og	medfølgende	økte	krav	til	
profesjonell	ledelse	på	alle	nivåer.	Selv	om	valgt	ledelse	fremdeles	er	normen	
mange	steder,	har	det	foregått	en	endring	i	retning	av	stadig	flere	ansatte	ledere	
både	på	institusjons‐	og	fakultetsnivå.	For	eksempel	har	flertallet	av	UHRs	
medlemsinstitusjoner	nå	ansatt	rektor.	I	«Strukturmeldingen»	går	Regjeringen	
inn	for	ansatt	rektor	og	ekstern	styreleder	som	hovedmodell	for	styring	og	
ledelse	av	institusjonene.20		Uavhengig	av	formell	ledelsesform	møter	imidlertid	
alle	institusjoner	krav	om	mer	profesjonell	ledelse	og	systematisk	
lederopplæring.	
	
Rektorene	og	institusjonenes	øvrige	toppledelse	er	selvsagt	viktige,	men	
fakultets‐,	institutt‐	og	senterledere	spiller	også	en	avgjørende	rolle	for	utvikling	
og	implementering	av	karrierepolitikken.	Denne	gruppen	har	det	direkte	
ansvaret	for	å	følge	opp	og	skape	gode	faglige	rammer	for	de	vitenskapelig	
ansatte.	Det	er	her	den	reelle	karrierepolitikken	skal	utøves.	
	

																																																								
20	Meld.	St.	18	2014/2015	Konsentrasjon	for	kvalitet,	Strukturreform	i	universitets‐	og	
høyskolesektoren	
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Videre	vil	vi	understreke	at	utdannings‐	og	forskningsledelse	er	og	bør	være	en	
del	av	en	karrierestrategi	i	seg	selv.	Dette	gjelder	ikke	bare	for	dem	som	skal	
bekle	formelle	lederposisjoner	(enten	vi	snakker	om	valgt	eller	ansatt	
enhetsledelse).	Dagens	forskningslandskap,	med	økt	vekt	på	internasjonalisering	
og	ekstern	finansiering,	stiller	økte	krav	til	forskningsledelse,	og	kvalitetsheving	
på	utdanningstilbud	krever	økt	oppmerksomhet	på	utdanningsledelse.	Det	
gjelder	i	forskergrupper,	ledelse	av	store	prosjekter	(som	SFF,	
koordinatoransvar	for	EU‐prosjekter,	mv.),	forskerskoler,	ansvarlige	for	
utdanningsprogrammer	osv.	Dette	innebærer	at	alle	som	har	karrierer	i	UH‐
sektoren	på	nivå	over	fase	2,	vil	ha	en	eller	flere	lederroller	i	kortere	eller	lengre	
perioder.	Ledelse	bør	også	være	en	sentral	del	av	en	institusjons	karrierepolitikk.	
	
	

	
	

	  

Boks 4. Hva er en karriereplan? 
(Se også boks 18) 

• Et generell målsetting må være at en god karriereplan skal bidra til å gi den 

ansatte flere valgmuligheter ved neste korsvei. 

• En karriereplan bør eies av den ansatte og institusjonen i fellesskap. Den bør 

normalt utarbeides i samspill med nærmeste leder og kan inneholde følgende 

elementer: 

o En formulert målsetting for hva som skal oppnås på lengre sikt. Jo mer 

konkret jo bedre. 

o Delmål for hvert år når det gjelder konkrete resultater/aktiviteter innen 

forskning, undervisning og samfunnskontakt/innovasjon. 

o En konkret strategi for internasjonalisering (utvikling av nettverk, 

forskningssamarbeid, mobilitet/utenlandsopphold). 

o Kartlegging av kompetanseområder som bør utvikles, og hva som skal til 

for å få det til (inkl. hvilke elementer av dette den ansatte selv har 

ansvaret for og hva institusjonen skal bidra med av ressurser, kurs, etc.). 

o Definering av evt. hindringer og risikofaktorer og beskrivelse av 

alternative strategier og planer. 

Oppfølging og oppdatering av karriereplanen bør skje jevnlig, først og fremst av den 
ansatte selv*, men minst årlig i medarbeidersamtale (eller tilsvarende). 
* Vitaes Research Development plan er et praktisk verktøy for den ansatte for å følge opp
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3 Karrieretiltak i fire faser 
Som	omtalt	i	kap	2.1.	omfatter	god	karrierepolitikk	i	UH‐sektoren	hele	
karriereløpet,	fra	ph.d.	til	professor	eller	fra	lektor	til	dosent.	Og	som	nevnt	
ovenfor,	finner	arbeidsgruppen	det	hensiktsmessig	å	dele	UH‐institusjonenes	
vitenskapelige	ansatte	i	fire	grupper:	1)	Kandidater	i	doktorgradsutdanning,	2)	
ansatte	på	kvalifiseringsnivå,	3)	fast	ansatte	i	kombinerte	stillinger	og	4)	
internasjonalt	ledende	professorer.	
	
I	de	kommende	avsnittene	skal	vi	se	nærmere	på	utfordringer	og	karrieretiltak	
for	de	tre	fasene,	med	fokus	på	de	gjennomgående	temaene	som	er	omtalt	
ovenfor.	

3.1 Fase 1: Doktorgradsutdanning  

3.1.1 Stillingstyper 
De	fleste	i	denne	kategorien	er	de	som	er	tatt	opp	i	et	ph.d.‐program	og	
gjennomgår	organisert	doktorgradsutdanning.	Pr.	oktober	2013	er	det	ifølge	
DBH	registrert	9.439	doktorgradsavtaler	i	Norge,	en	økning	på	mer	enn	50	%	
siden	2003.	Pr.	januar	2014	følger	232	stipendiater	nærings‐ph.d.‐ordningen,	og	
21	følger	offentlig	sektor‐ph.d.‐ordningen.	I	tillegg	er	det	53	stipendiater	i	
stipendprogrammet	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid.		
	
Norge	bruker	store	ressurser	på	doktorgradsutdanning.	Eksempelvis	bruker	
Universitetet	i	Oslo	ca.	20	%	av	sitt	budsjett	til	dette	formål	(ca.	1	mrd.	kr	av	et	
budsjett	på	ca.	5	mrd.).	Å	sørge	for	at	denne	gruppen	følges	opp	på	en	god	måte	
er	svært	viktig.	god	oppfølging	har	store	konsekvenser	for	både	forskning	og	
utdanning	i	UH‐sektoren,	og	for	å	fylle	behovene	i	offentlig	sektor	og	i	
næringslivet.	
	

3.1.2 Karrierepolitikk i doktorgradsutdanningen 
Trenden	i	hele	Europa	er	at	stadig	flere	tar	doktorgrad,	og	at	stadig	flere	med	
doktorgrad	arbeider	utenfor	akademia.	I	en	fremtidsrettet	kunnskapsøkonomi	er	
det	behov	for	økt	kompetanse	også	på	det	øverste	kompetansenivået.	EU	anslår	
at	Europa	vil	trenge	en	million	flere	med	doktorgrad	i	fremtiden,	og	at	
vekstbehovet	først	og	fremst	befinner	seg	i	andre	deler	av	samfunnet	enn	i	UH‐
sektoren.	Vi	ser	den	samme	utviklingen	i	Norge.	I	«Stipendiatrapporten»	
argumenteres	det	for	et	økt	behov	for	doktorer	i	det	norske	arbeidsmarkedet	
som	følge	av	økte	kompetansekrav,	særlig	innen	MNT‐fagene:	«En	begrunnet	og	
moderat	vekst	i	etterspørselen,	som	varierer	med	fagområdene,	gir	et	
underskudd	på	mellom	600‐800	doktorer	per	år	frem	til	2020.»21		Også	i	NIFUs	
evalueringsrapport	som	tar	for	seg	norsk	doktorgradsutdanning,	slås	det	fast	at	
en	rekke	data	indikerer	økt	behov	for	doktorgradskompetanse	utenfor	UH‐
sektoren.	Som	en	følge	av	slike	behov,	er	det	«a	need	for	the	higher	education	
institutions	to	strengthen	their	focus	on	the	increasingly	diverse	career	

																																																								
21	Se	sammendraget	i	«Stipendiatrapporten».	
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trajectories	of	their	PhD	holders,	and	consider	how	PhD	qualifications	are	used	in	
the	different	occupations	and	sectors”.22	
	
Samtidig	opplever	UH‐sektoren	i	hele	Europa	en	økt	forventning	om	å	utdanne	
forskere	og	levere	forskning	i	verdensklasse.	Talentene	skal	identifiseres	tidlig	
og	de	som	skal	videre	i	akademia	skal	være	de	aller	beste,	slik	at	disse	kan	bli	
fremtidens	«gjennombrudds‐forskere».23	
	
God	karrierepolitikk	for	doktorgradsgruppen	har	derfor	et	dobbelt	oppdrag,	og	
den	handler	bl.a.	om	følgende	elementer:	
	

 Et	hovedmål	er	å	sette	kandidaten	best	mulig	i	stand	til	å	konkurrere	om	
fremtidige	jobber	i	akademia	og	i	samfunnet	ellers.	

 De	ansvarlige	for	ph.d.‐utdanningen	skal	sammen	med	ph.d.‐kandidaten	
allerede	fra	oppstart	legge	en	faglig	og	karrieremessig	utviklingsplan	for	
utdanningsperioden.	Planen	skal	justeres	og	oppdateres	fortløpende	
gjennom	hele	løpet.	Rolle‐	og	ansvarsplassering	(f.eks.	mellom	veiledere	
og	instituttledere)	må	tydeliggjøres.		Årlig	medarbeidersamtale	er	et	
sentralt	virkemiddel.		

 Doktorgradskandidatene	skal	i	størst	mulig	grad	integreres	i	aktive	
forskergrupper	og	forskningsmiljøer.	Dette	bør	kombineres	med	nettverk	
av	stipendiater	på	tvers	av	prosjekter,	gjerne	i	form	av	forskerskoler.	
Videreutvikling	av	forskerskoler	innen	definerte	tema‐	eller	
disiplinområder,	gjerne	på	tvers	av	institusjoner	og	land,	kan	gi	gode	
rammer	for	en	mer	strukturert	forskeropplæring.	

 Tidlig	introduksjon	til	arbeid	med	eksterne	finansieringsmuligheter.	
 Forberede	ph.d.‐kandidater	på	karriereveier	innenfor	og	utenfor	

akademia.	Alle	som	rekrutteres	til	en	doktorgradsutdanning	må	få	vite	at	
utdanningen	ikke	bare	handler	om	en	karriere	i	akademia.	Ulike	
kunnskapsbaserte	yrker	i	hele	samfunnet,	både	i	offentlig	og	privat	
sektor,	trenger	deres	kompetanse,	‐	og	representerer	også	attraktive	
karriereveier.		

 For	stipendiater	som	har	et	fjerde	år	i	form	av	pliktarbeid	ved	
institusjonen,	er	det	viktig	å	benytte	dette	mest	mulig	målrettet.	Med	
tanke	på	en	fremtidig	kombinert	stilling	ved	et	universitet	eller	en	
høyskole	er	det	karrierefremmende	å	tilegne	seg	undervisningserfaring.	
Men	for	dem	som	skal	videre	i	andre	kunnskaps‐/forskningsbaserte	
stillinger,	kan	andre	oppgaver	være	mer	hensiktsmessige.	

 For	kandidater	som	er	i	treårig	ph.d.‐løp,	er	en	god	karriereplan	om	mulig	
enda	viktigere	siden	samspillet	mellom	opplæringsdel,	
avhandlingsarbeidet	og	andre	karrierebyggende	aktiviteter	må	
struktureres	godt	og	tilpasses	planene	for	videre	karriere.		

																																																								
22	NIFU‐rapport	25/2012,	s.	8.	
23	Se	f.eks.	Mats	Benner	og	Gunnar	Öquist:	Room	for	increased	ambitions?	Governing	breakthrough	
research	in	Norway	1990	–	2013.	Norges	forskningsråd,	februar	2014.	
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 Kontakt	med	næringsliv	og	øvrige	samfunnsaktører	må	inngå	som	en	
naturlig	del	av	forskeropplæringen.	Skolering	i	generiske	ferdigheter	
inngår	i	forskeropplæringen	ihht.	læringsutbyttekrav	i	
kvalifikasjonsrammeverket,	og	gjennomføres	ofte	i	tilknytning	til	faglig	
virksomhet	(f.	eks.	ansvar	for	å	organisere	forskerkonferanser,	involvere	
aktører	utenfor	akademia	eller	følge	opp	overfor	media	i	forbindelse	med	
et	faglig	arrangement	eller	vitenskapelige	funn).	Det	er	viktig	at	dette	
følges	opp	i	praksis.	På	denne	måten	eksponeres	stipendiatene	for	
forskningsaktivitet	på	høyt	faglig	nivå,	og	samtidig	kan	de	høste	erfaring	
fra	ulike	aktiviteter	og	bygger	gode	nettverk	mot	ulike	deler	av	
samfunnet.	

 Trening	i	prosjektledelse	og	andre	former	for	lederskap	samt	utvikle	evne	
til	kommunikasjon	bør	være	sentrale	elementer	i	forskeropplæringen.	
(Det	har	blitt	avdekket	klare	brister	i	dette	–	se	NIFU	rapport	25/2012)	

Alle	ph.d.‐kandidater	skal	selvsagt	ikke	gjøre	like	mye	av	alt	som	er	omtalt	
ovenfor.	Hensikten	med	en	karriereplan	er	nettopp	å	komme	fram	til	en	balanse	
mellom	generiske	og	spesialiserte	elementer	gjennom	perioden	som	passer	den	
enkeltes	ambisjoner	og	kompetanse.	Forskningskompetansen	er	helt	
grunnleggende	og	må	på	plass	hos	alle,	men	kombinasjonen	av	ferdigheter	rettet	
i	første	rekke	mot	akademiske	stillinger	og	mot	stillinger	utenfor	akademia	må	
gjøres	til	gjenstand	for	dialog	mellom	veileder/enhetsleder	og	kandidat.	
	

3.1.3 Rekruttering 
Finansieringen	av	doktorgradsutdanningen	i	Norge	er	enestående	i	internasjonal	
kontekst.	Den	norske	ordningen	stiller	også	sterkt	i	internasjonal	konkurranse	
med	høyt	lønnsnivå,	gode	arbeidsbetingelser	og	velferdsordninger.	For	noen	
utenlandske	kandidater	fremstår	dessuten	det	norske	samfunnet	som	trygt,	og	
noen	setter	pris	på	relativt	små	forhold	og	nærhet	til	natur	og	friluftsliv.	
Stipendiatstillingene	er	attraktive,	men	krever	også	tiltak	og	tilrettelegging	for	
bedre	karriereutvikling	og	kompetanseheving	på	høyere	nivå.	Men	
informasjonen	om	det	norske	samfunnet	som	gis	til	utenlandske	stipendiater	ved	
oppstart,	inkludert	innføring	i	(den	relativt	flate)	organisasjonskulturen	i	Norge,	
kan	bli	langt	bedre.	Det	samme	gjelder	behovet	for	tydeligere	ledelse.	
	
Internasjonal	rekruttering	til	ph.d.‐utdanningene	i	Norge	er	god,	men	varierer	
mye	mellom	fag.	I	vårsemesteret	2014	hadde	34	%	av	de	som	disputerte	
utenlandsk	statsborgerskap	(NIFU).		Spørsmålet	er	hvordan	vi	vet	om	vi	
rekrutterer	de	beste?	Flere	av	institusjonene	arbeider	med	kvalitetssikring	av	
egne	systemer	og	rutiner	ved	opptak	av	både	norske	og	utenlandske	kandidater.	
Her	er	trolig	forbedringspotensialet	stort.		
	
Første	bud	er	å	utlyse	alle	ph.d.‐stillinger	internasjonalt,	ikke	bare	gjennom	
Euraxess.	Det	er	også	nødvendig	å	drive	målrettet	markedsføring	av	
stipendiatstillingene	i	de	beste	fagmiljøene	internasjonalt.	Hvis	eget	fagmiljø	er	
internasjonalt	kjent,	blir	dette	arbeidet	lettere.	Det	kan	være	lurt	å	arbeide	med	
utlysninger	som	ledd	i	et	fagmiljøs	profileringsarbeid	overfor	beslektede	
fagmiljøer	i	andre	land.	Videre	bør	institusjonene	ha	gode	rutiner	slik	at	
utlysninger	ikke	blir	så	smalt	utformet	at	de	fremstår	som	skreddersydd	for	
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utpekte	kandidater.	Dette	har	vist	seg	å	være	særlig	viktig	for	å	rekruttere	
kjønnsbalansert.	Å	skjule	«forhåndsutdelte»	stillinger	bak	en	formelt	korrekt	
rekrutteringsprosess	undergraver	fagmiljøenes	autoritet,	hindrer	fagutvikling	og	
er	dessuten	ikke	i	samsvar	med	etiske	retningslinjer.	
	

3.1.4 Mobilitet 
God	internasjonal	mobilitet	står	helt	sentralt	når	det	gjelder	karriereutvikling	av	
unge	forskere.	Eksponeres	kandidatene	for	de	beste	miljøene	internasjonalt,	blir	
de	i	stand	til	å	måle	seg	innenfor	sitt	fagområde.		
	
Sektormobilitet	står	også	sentralt	på	ph.d.‐nivå.	Dette	fordi	fire	av	fem	av	de	som	
avlegger	graden,	kommer	til	å	jobbe	utenfor	akademia.	
	
Internasjonal	mobilitet	
Hvordan	få	flere	norske	ph.d.‐kandidater	til	å	reise	ut?	I	NIFUs	
evalueringsrapport	kommer	det	fram	at	det	er	en	viss	nedgang	i	tallet	på	
kandidater	som	har	lange	opphold	i	utlandet.	Men	de	understreker	at	tallene	må	
ses	i	sammenheng	med	at	mange	
utenlandske	kandidater	som	tar	
sin	doktorgradsutdanning	i	Norge,	
allerede	har	erfaring	fra	
utenlandske	universiteter.	De	
understreker	også	at	det	henger	
sammen	med	andre	virkemidler	
som	bringer	utenlandske	forskere	
til	Norge,	som	f.eks.	de	
internasjonale	forskerskolene	og	
SFF‐er.24		
	
Følgende	tiltak	foreslås:	
 Vektlegge	internasjonalisering	

i	kandidatenes	utviklingsplan	
ved	starten	av	
doktorgradsperioden:	Styrke	
betydningen	av	
utenlandsopphold	i	ph.d.‐
utdanningen	og	understreke	at	
slike	opphold	er	meritterende,	
samt	etablere	en	kultur	for	
utenlandsopphold	som	
meritterende	innad	i	
forskningsgrupper.	

 Støtteordninger	for	
finansiering	av	merutgifter	ved	
planlegging	og	gjennomføring	

																																																								
24	NIFU‐rapport	25/2012,	s.	61.	

Boks 5. Internasjonalisering i ph.d.‐
utdanningen 

NTNU har de siste årene hatt særlig 
oppmerksomhet på internasjonalisering i 
doktorgradsutdanningen. Gjennom to ph.d.‐
undersøkelser i 2009 og 2012 har alle NTNUs ph.d.‐
kandidater og ph.d.‐veiledere blitt spurt om 
internasjonalisering. Undersøkelsene viser at NTNU
ph.d.‐kandidater i for liten grad er internasjonalt 
mobile, og i for liten utstrekning er orientert mot 
det internasjonale forskningsfellesskapet. Ca. ¼ av 
ph.d.‐kandidatene gjennomfører lengre 
forskningsopphold i utlandet i løpet av 
doktorgradsperioden, mens 1/3 av kandidatene 
oppgir at de opplever å være del av et inter‐
nasjonalt forskningsfellesskap. 

NTNUs mål er at alle NTNUs ph.d.‐kandidater skal 
være del av et internasjonalt forskningsmiljø som 
innbefatter aktiv deltagelse i internasjonale 
konferanser, publisering i anerkjente internasjonale
tidsskrifter og samarbeid med forskningsgrupper i 
andre land. Mobilitetsmålet er at 40 % av NTNUs 
ph.d. ‐kandidater skal ha et lengre 
forskningsopphold i utlandet i løpet av 
doktorgradsperioden sin. Det arbeides systematisk 
med å nå målene, bl. a gjennom at alle ph.d.‐
programmene sikrer at det foreligger en plan for 
internasjonalisering for hver enkelt ph.d.‐kandidat 
ved opptak til doktorgradsstudiet.  

Boks 6. Veileders ansvar i et 
karriereperspektiv  

‐ Bevisstgjøring av roller, særlig 

mellom kandidat, veileder og 

enhetsleder 

‐ Sikre god integrasjon mellom 

ulike krav og forventninger til 

kandidaten 

‐ Se kandidatens utdanningsløp 

som en helhet i et 

samfunnsperspektiv* 

*NIFUSs evaluering (rapport 25/2012) 
og UHRs veiledende retningslinjer § 7 
tematiserer veileders ansvar. 
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av	utenlandsopphold	og	ved	deltakelse	på	internasjonale	konferanser,	i	
nettverk	osv.		

 Bidra	administrativt	til	at	organiseringen	av	utenlandsoppholdet	blir	enklere.	
 Sikre	at	utenlandsopphold	er	godt	planlagt	slik	at	kontakter	er	knyttet	og	

tydelige	mål	med	oppholdet	er	fastsatt	mellom	stipendiat	og	veileder	ved	
hjemmeinstitusjon	og	fagperson	ved	vertsinstitusjon.	

 Tettere	samarbeid	med	institusjoner	i	utlandet	gir	bedre	grunnlag	for	
mobilitet	i	utgangspunktet.			

 Økt	vekt	på	mobilitet	i	en	mer	strategisk	karriereplanlegging.	
	

3.1.5 Ledelse 
Gjennom	forskeropplæringen	utdannes	mange	av	fremtidens	ledere	til	jobber	i	
og	utenfor	akademia.	På	dette	nivået	vil	ledelse	inngå	som	ledd	i	trening	i	
generiske	ferdigheter	knyttet	til	f.eks.	prosjektledelse,	deltakelse	i	
samarbeidsprosjekter,	trening	i	organisering	og	ledelse	av	faglige	paneler	og	
workshops,	og	lignende.	
	

3.1.6 Kunnskapstrianglet 
Samspillet	forskning	og	forsknings‐	og	utviklingsarbeid,	undervisning	og	
innovasjon	i	et	karriereperspektiv	for	ph.d‐kandidater	handler	om	å	bygge	
kompetanse	og	sikre	gode	utviklingsmuligheter	for	fremtidige	undervisere,	
veiledere,	formidlere	og	innovasjonsaktører	med	utgangspunkt	i	kandidatens	
forskningsprosjekt.		
	
Normalordningen	tilsier	et	doktorgradsløp	på	fire	år	der	institusjonen	selv	
finansierer	det	fjerde	året.	Hensikten	med	det	fjerde	året	er	normalt	å	la	
kandidaten	få	undervisningserfaring.	Utfordringen	kan	være	at	pliktarbeidet	går	
ut	over	forskningsdelen.	En	del	institusjoner	velger	å	tilby	treårige	løp	uten	en	
pliktarbeidsdel.	Spørsmålet	er	om	disse	kandidatene	får	et	svakere	grunnlag	i	sitt	
karriereløp	fordi	de	ved	fullført	doktorgrad	kan	mangle	undervisningserfaring.	
På	den	andre	siden	kan	kandidater	i	treårige	løp	konsentrere	seg	bedre	om	
forskningsdelen.	Det	varierer	i	hvilken	grad	opplæringsdelen	tar	for	seg	
opptrening	i	det	Nasjonalt	kvalifikasjonsrammeverk	kaller	generell	kompetanse	
(som	også	omtales	som	generiske	ferdigheter,	på	engelsk	transferable	skills),	for	
å	forberede	kandidatene	på	arbeid	både	 i	
og	utenfor	akademia.	Økt	bruk	av	
forskerskoler	kan	bidra	til	bedre	og	mer	
strukturerte	rammer	rundt	dette,	enten	 vi	
snakker	om	tre‐	eller	fire‐års	løp.	
	
Tiltak	for	trening	i	generell	kompetanse	
(generiske	ferdigheter)	og	
undervisning:	
 Arbeidsoppgavene	bør	omfatte	

undervisning	på	alle	nivåer,	
inkludert	veiledning	og	
sensurarbeid	på	bachelor‐	og	
masternivå.		

Boks 7. Samarbeid om 
veilederopplæring UiS, UiN og UiA  
UiS, UiN og UiA har i samarbeid utviklet 
et program for veilederopplæring, med 
målsetning å øke kvaliteten i 
doktorgradsutdanningen gjennom å 
utvikle veilederkompetansen. 
Programmet består av tre to‐dagers‐
moduler fordelt over et halvår, og har 
hittil blitt gjennomført tre ganger. 
Programmet er kontinuerlig under 
utvikling og får gode tilbakemeldinger av 
de veiledere som har deltatt. 
Programmet er administrert av de tre 
institusjoner i felleskapet. Faglig 
programleder er Dr. Anne Lee, som har 
forsket på doktorgradsveiledning og 
bistått flere universiteter  i flere land 
med å utvikle deres 
veilederkompetanse. 
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 Undervisningen	bør	i	størst	mulig	grad	knyttes	til	kandidatens	forskningsfelt.	
Dette	kan	være	en	utfordring	for	kandidater	som	er	tatt	opp	ved	en	annen	
institusjon	enn	der	de	har	sin	daglige	arbeidsplass,	samt	for	kandidater	fra	
instituttsektoren	eller	innen	nærings‐ph.d.	og	offentlig	sektor‐ph.d.		

 For	kandidater	i	treårige	løp	kan	deltakelse	i	forskerskoler	og	forskergrupper	
gi	viktig	erfaring	gjennom	presentasjoner	i	seminarer	og	på	konferanser,	
fremlegging	av	framdriftsrapporter	og	deltakelse	i	publiseringsgrupper.	Det	
er	viktig	at	slik	praksis	kombineres	med	tilbakemeldinger,	refleksjon	og	
kritisk	evaluering.	

	
Andre	tiltak	for	trening	i	generell	kompetanse	(generiske	ferdigheter)	og	diverse	
oppgaver	
 Arbeidsoppgaver	kan	omfatte	utvalgs‐/råds‐/seminar‐/konferanse‐/	og	

formidlingsarbeid		
 Forskningsadministrasjon	knyttet	til	forskningsgruppene	og	forskerskolene,	

og	andre	arbeidsoppgaver	som	har	relevans	for	doktorgradsutdanningen.	
 Administrative	oppgaver	skal	normalt	ikke	utgjøre	mer	enn	ti	prosent	av	den	

samlede	arbeidstid	på	årsbasis.	Unntaksvis	vil	det	innen	enkelte	fagområder	
ha	spesiell	relevans	å	utvikle	kombinasjonskunnskaper	mellom	fag	og	
administrasjon.		

 Systematisk	samarbeid	med	offentlig	og	privat	sektor	i	doktorgradsløpet	
(internships,	bidrag	på	kurs	og	seminarer,	workshops	fra	andre	sektorer,	
utvikle	prosjekter	i	samarbeid	med	privat	eller	offentlig	sektor	osv).	

	

3.1.7 Nærings‐ph.d. og offentlig sektor‐ph.d. 
Nærings‐ph.d.	og	offentlig	sektor‐ph.d.	følger	de	vanlige	retningslinjene	for	
doktorgradsutdanning	i	Norge.	En	bedrift	eller	en	enhet	i	offentlig	sektor	kan	
søke	Forskningsrådet	om	å	få	tilskudd	(ca.	50	%	av	stipendiatsatsen)	til	at	en	
ansatt	kan	gjennomføre	en	doktorgrad.	Kandidaten	tas	opp	ved	et	ordinært	
doktorgradsprogram	ved	en	akkreditert	institusjon,	og	prosjektet	skal	i	sin	
helhet	bidra	til	kunnskapsutvikling	i	bedriften.	Karriereløpet	for	slike	kandidater	
er	mao	allerede	knyttet	til	en	bestemt	arbeidsplass.	For	kandidaten	kan	det	være	
en	utfordring	å	få	det	akademiske	miljøet	og	bedriften/enheten	til	å	samhandle	
om	karriereplanen.	Det	er	her	viktig	at	det	tas	høyde	både	for	akademiske,	
langsiktige	perspektiver	og	behovet	til	bedriften/organisasjonen	for	hvordan	
kompetansen	kan	nyttiggjøres	innen	rammen	av	egen	virksomhet.		
	

3.2 Fase 2. Ansatte på kvalifiseringsnivå 

3.2.1 Stillingstyper 
Flere	ulike	stillingstyper	befinner	seg	i	denne	gruppen.	Det	dreier	seg	om	
postdoktorer	og	tidsavgrensede	forskerstillinger,	som	ofte	er	finansiert	gjennom	
eksterne	forskningsprosjekter,	samt	universitets‐	og	høgskolelektorer	uten	
førstestillingskompetanse.25	Postdoktorstillingene	er	åremålsstillinger	og	
																																																								
25	I	tillegg	er	det	en	ganske	betydelig	mengde	fagpersoner	som	befinner	seg	i	ulike	former	for	
vikariater	i	kombinerte	stillinger.	Da	dette	er	en	uensartet	gruppe	som	ofte	er	engasjert	for	en	
relativt	kort	periode,	tar	ikke	arbeidsgruppen	opp	karriereutfordringene	som	er	knyttet	til	denne	
kategorien	midlertidig	ansatte.	
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dermed	per	definisjon	midlertidige	(på	samme	måte	som	stipendiatstillingene).	
De	fleste	rene	forskerstillinger	er	i	praksis	også	midlertidige.	Noen	forskere	i	
denne	gruppen	er	riktignok	fast	ansatt,	men	da	under	forutsetning	av	tilgang	på	
eksterne	midler	og	tilhørende	arbeidsoppgaver	(Denne	gruppen	kan	og	bør	bli	
større	dersom	forslag	til	forskriftsendring	når	det	gjelder	fortrinnsrett	blir	
vedtatt.	Se	3.2.1).	
	
I	tillegg	til	de	nevnte	hovedkategoriene	finner	vi	de	nye	innstegsstillingene,	som	
har	til	hensikt	å	bygge	bro	mellom	midlertidig	og	fast	ansettelse	(Se	3.2.5).	

3.2.2 Karrierepolitikk for ansatte på kvalifiseringsnivå 
I	motsetning	til	doktorgradskandidater,	
som	har	et	programfestet	løp	med	klar	
begynnelse,	progresjon	og	avslutning	i	
form	av	levert	avhandling	og	gjennomført	
disputas,	lider	postdoktorer,	og	i	enda	
større	grad	forskere	som	er	ansatt	på	
eksterne	midler	i	tidsavgrensede	
stillinger,	under	svak	oppfølging.	Mange	
opplever	å	ha	lite	forutsigbare	
arbeidsforhold.	Behovet	for	bedre	
organisert	karrierepolitikk	for	denne	
gruppen	er	åpenbar.	
	
Et	mål	for	de	fleste	postdoktorer	er	at	de	
skal	kvalifisere	seg	for	videre	karriere	ved	
en	akademisk	institusjon.	For	ansatte	i	
tidsavgrensede	forskerstillinger	er	målet	
også	å	kvalifisere	seg	for	videre	
forskerkarriere	både	i	UH‐sektoren	og	
instituttsektoren,	og	eventuelt	i	
forskningsorientert	næringsliv.	Det	er	en	
viktig	oppgave	for	institusjonene	som	
ansetter	postdoktorer	og	midlertidige	
forskere	å	bidra	til	gode	karriereløp,	slik	at	de	ved	fullført	stipendperiode	eller	
engasjementet	står	best	mulig	rustet	til	å	konkurrere	om	stillinger	på	neste	trinn	
i	karriereløpet.	Slik	som	flertallet	av	ph.d.‐kandidatene	må	innstille	seg	på	en	
karriere	utenfor	akademia,	må	også	en	med	fullført	postdoktorperiode	eller	
eksternt	finansiert	forsker	operere	med	andre	suksesskriterier	enn	å	bli	fast	
vitenskapelig	ansatt	ved	samme	institusjon.	Det	overordnede	målet	er	at	
kandidaten	gjennom	postdoktor‐	eller	forskerperioden	skal	kvalifisere	seg	til	å	
konkurrere	best	mulig	om	ledige	stillinger,	enten	ved	samme	institusjon,	ved	
andre	akademiske	institusjoner	nasjonalt	eller	internasjonalt	eller	evt.	til	
stillinger	utenfor	akademia.		
	

Boks 8. Stjerneprogrammet for yngre 
forskere, NTNU.  
NTNUs stjerneprogram ble igangsatt 
våren 2014 for en fireårsperiode og har 
som målsetting å dyrke frem flere 
eliteforskere gjennom å gi støtte til 
NTNUs særlig talentfulle yngre forskere.  
17 unge forskere som allerede er ansatt 
og har utmerket seg internasjonalt 
innenfor sine fagfelt, er i første omgang 
plukket ut til å delta i programmet. Ved 
hjelp av internasjonale mentorer, 
mulighet for konsentrasjon om 
forskning, tildeling av ph.d.‐stillinger, 
forskningsopphold i utlandet, samlinger 
og økonomisk støtte er målet at 
stjerneforskerne i løpet av perioden skal 
etablere seg som internasjonalt ledende 
forskere og at de skal kunne konkurrere 
om internasjonale kvalitetsvirkemidler, 
spesielt ERC St.g. Programmet 
finansieres gjennom tildeling fra 
Forskningsrådet, Fellesløftet og 
strategiske NTNU‐midler.   
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Postdoktorstillingene	er	definert	som	kvalifiseringsstillinger26,	men	rutiner,	
rammer	og	mekanismer	for	å	følge	opp	progresjon	og	måloppnåelse	er	i	mange	
tilfeller	svake	eller	fraværende.		
	
Tyngdepunktet	i	postdoktorstillinger	ligger	på	forskning.	Stillingene	åpner	i	liten	
grad	for	undervisning.	Dette	kan	være	problematisk	for	postdoktorer	som	
forsøker	å	kvalifisere	seg	til	fast	stilling	i	en	utdanningsinstitusjon,	men	som	av	
ulike	grunner	ikke	har	undervisningserfaring.	I	slike	tilfeller	bør	muligheten	for	
opparbeide	seg	undervisningserfaring	i	løpet	av	postdoktorperioden	vurderes,	
slik	forskriften	åpner	for.	
	
Arbeidsgruppen	forventer	at	omfanget	av	postdoktorstillinger	vil	øke	fremover,	
og	mener	derfor	det	er	svært	viktig	at	rammer	for	og	forventninger	til	
postdoktorordningen	blir	tydeligere.	Dette	gjelder	tidsramme,	hva	som	skal	være	
oppnådd	i	perioden,	krav	til	veileder/mentor	(og	deres	ulike	roller),	grad	av	
faglig	selvstendighet,	internasjonal	deltakelse,	osv.	Særlig	behov	for	å	
dokumentere	økt	grad	av	selvstendighet	er	viktig.	Her	har	mange	norske	søkere	
til	bl.a.	ERC	fått	avslag	hvor	evaluatorene	påpeker	dette	som	en	svakhet.	
	
Mange	av	de	samme	problemstillingene	gjelder	ansatte	i	tidsavgrensede,	
eksternt	finansierte	forskerstillinger.	I	tillegg	opplever	disse	som	regel	(ennå)	
større	usikkerhet	enn	postdoktorene	når	det	gjelder	arbeidsmuligheter	ut	over	
ansettelsesperioden.	Eksterne	inntekter	er	ofte	usikre,	og	mange	kan	være	ansatt	
med	finansiering	fra	ulike	kilder	og	med	usikker	varighet.		
	
Arbeidsgruppen	mener	at	institusjonene	må	utvikle	en	langt	bedre	
karrierepraksis	for	disse	stillingskategoriene.	Kravet	i	forskriften	om	
postdoktorer	om	framdriftsplan	og	faglig	rådgivning	har	vist	seg	å	være	for	svakt.	
Forskriften	åpner	imidlertid	for	at	institusjonene	selv	kan	gi	nærmere	
bestemmelser	for	håndtering	av	stillingene.	
	
1. Postdoktorene	trenger	tilpasset	oppfølging	med	vekt	på	kvalifisering	til	

toppstilling	på	internasjonalt	nivå,	herunder:	
a. Behov	undervisningserfaring	
b. Internasjonalisering	og	selvstendig	rolle	i	bygging	av	faglige	nettverk	
c. Erfaring	med	prosjektarbeid	og	søknader	og	forvaltning	av	eksternt	

finansierte	prosjekter	
2. En	del	av	disse	elementene	bør	også	være	relevante	for	forskere	ansatt	på	

eksterne	midler,	men	her	må	det	kunne	åpnes	for	et	noe	bredere	spekter	av	
karrieremål.	

3. For	begge	stillingskategorier	bør	det	ved	ansettelse	utarbeides	en	
karriereplan	hvor	det	er	klart	hvem	som	har	ansvaret	for	oppfølgingen.	Dette	
bør	kombineres	med	en	mentorordning.	

																																																								
26	Se	forskrift	om	ansettelsesvilkår	for	stillinger	som	postdoktor,	stipendiat,	vitenskapelig	
assistent	og	spesialistkandidat	https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006‐01‐31‐102	
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4. For	ansatte	i	eksternt	finansierte	forskerstillinger	skal	karriereplanen	
inneholde	en	finansieringsstrategi	som	i	størst	mulig	grad	reduserer	
ulempene	ved	korte	og	ev.	ulike	eksterne	prosjekter.	(Samtidig	må	
institusjonen/enheten	utvikle	god	prosjektportefølje,	se	kap.	3.2.4).	

Institusjonene	skal	i	størst	mulig	grad	ansette	personer	i	faste	stillinger	dersom	
omfanget	og	varigheten	av	eksterne	midler	vurderes	å	være	relativt	stabilt.	Dette	
blir	enklere	å	oppfylle	ved	eventuell	endring	forskrift	om	fortrinnsrett	(se	note	
30	).	
	
Ansatte	på	lektornivå	(universitets‐	og	høgskolelektorer)	befinner	seg	i	en	noe	
annerledes	situasjon.	De	har	den	forutsigbarheten	som	fast	ansettelse	gir,	men	
de	mangler	førstestillingskompetanse.	Styrken	til	denne	gruppen	ligger	i	
profesjonskunnskap	og	praksiserfaring.	For	å	sikre	kvalitet	og	nivå	på	
undervisning	og	forsknings‐	og	utviklingsarbeid	må	institusjonene	i	størst	mulig	
grad	legge	til	rette	for	at	ansatte	i	denne	gruppen	kvalifiserer	seg	til	opprykk.	En	
god	karriereplan	er	en	forutsetning	for	å	lykkes	med	dette.	Viktige	elementer	for	
å	lykkes	er	bl.	a.	
		

1. Klart	uttalte	karrieremål	i	form	oppnådd	førstestillingskompetanse	gjennom	
ph.d.‐utdanning	eller	deltakelse	i	førstelektorprogram	

2. Avtale	om	tidsperiode	og	ressursbruk	
3. Plassering	av	ansvar	for	oppfølging	gjennom	hele	prosessen	
4. Opprette	mentorordninger	for	denne	gruppen					

Det	kan	være	en	utfordring	for	institusjonene	og	bruke	ressurser	på	
kompetanseheving	av	ansatte	i	denne	gruppen	fordi	lektornivået	vanligvis	har	
langt	større	undervisningsplikt	enn	i	kombinerte	stillinger	for	øvrig.	Desto	
viktige	er	det	å	ha	klart	for	seg	kriterier	for	karriereutvikling	og	
kompetansehevning	allerede	ved	eventuelle	nyansettelser	på	dette	nivået.		
	

3.2.3 Rekruttering 
Arbeidsgruppen	mener	at	rekruttering	til	postdoktor‐	og	forskerstillinger	bør	
ses	på	som	et	betydelig	virkemiddel	for	å	trekke	til	seg	talenter	som	har	en	
lovende	karriere	foran	seg.	Som	rekrutteringsplattform	til	faste	stillinger	senere	
er	dette	en	avgjørende	fase	i	utviklingen	av	vitenskapelig	personale	ved	norske	
kunnskapsinstitusjoner.	Arbeidsgruppen	mener	derfor	at	det	må	legges	stor	vekt	
på	å	legge	til	rette	for	en	reell	internasjonal	konkurranse	når	disse	stillingene	
utlyses.	Med	overveiende	norsk	rekruttering	sier	det	seg	selv	at	institusjonene	
går	glipp	av	et	internasjonalt	talenttilfang.	Det	er	derfor	viktig	å	påse	at	
institusjonens	egne/norske	kandidater	ikke	får	noe	systematisk	fortrinn	til	slike	
stillinger.		Arbeidsgruppen	mener	at	et	løp	fra	ph.d.	til	postdoktor	ved	samme	
institusjon	og	i	samme	miljø,	bør	høre	med	til	sjeldenhetene.	
	

3.2.4 Midlertidighet 
Det	har	i	lang	tid	vært	stor	politisk	oppmerksomhet	knyttet	til	omfanget	av	
midlertidige	stillinger	i	UH‐sektoren.	Rapporten	Kjønn	og	karriere	(2012)	
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påpeker	at	midlertidighet	virker	negativt	særlig	for	kvinnene,	på	samme	måte	
som	deltid	ellers	i	arbeidslivet.27	Vi	snakker	særlig	om	tre	utfordringer:	For	de	to	
første	handler	det	om	uhensiktsmessig	lovverk	som	har	uheldige	konsekvenser	
både	for	ansatte	og	for	institusjonene.	Den	tredje	utfordringen	angår	
institusjonenes	egen	håndtering	av	eksterne	prosjekter.	
	
Fortrinnsrett:	
Et	hovedproblem	er	usikkerhet	med	hensyn	til	fortrinnsrett	til	faste	kombinerte	
stillinger	med	utgangspunkt	i	tidsavgrensede,	eksternt	finansierte	
forskerstillinger.	Det	handler	bl.a.	om	begrensningene	i	mulighetene	for	vikarer,	
postdoktorer	og	forskere	til	å	utføre	permanente	oppgaver	ved	institusjonen.	
Bruk	av	midlertidig	ansatte	forskere	(jf.	tjml	§	3	nr	2	bokstav	a)	til	ordinære	
undervisningsoppgaver	kan	utløse	krav	om	fast	tilsetting	for	den	delen	av	
stillingen	dette	gjelder,	som	er	rettsvirkningen	av	ulovlig	midlertidig	tilsetting.	
Denne	regelen	har	så	langt	gitt	institusjonene	motiv	for	å	unngå	å	benytte	
midlertidig	tilsatte	forskere	til	andre	formål	enn	de	midlertidige	oppgavene	de	er	
ansatt	for	å	utføre,	siden	midlertidig	ansettelse	ikke	er	en	ønsket	
rekrutteringsmåte	til	faste	stillinger.28	
	
Arbeidsgruppen	ønsker	forslag	til	forskriftsendringer	velkommen.	Det	vil	ha	
positiv	effekt	om	det	blir	mulig	å	benytte	forskere	på	eksternt	finansierte	
prosjekter	til	veiledning	og	undervisning.	Rekruttering	til	faste	vitenskapelige	
stillinger	skal	skje	gjennom	reell	internasjonal	konkurranse	og	ikke	gjennom	
uklare	fortrinnsrettsprosesser	for	kandidater	som	er	rekruttert	på	et	annet	
grunnlag.	
		
Fireårsregelen	
Også	fireårsregelen	kan	være	en	utfordring.	Arbeidsgruppens	vurdering	er	at	de	
høye	prosessomkostningene	som	er	forbundet	med	ivaretakelse	av	de	ansattes	
rettigheter	ved	opphør	av	tilsettingsforhold	for	ansatte	med	sterkt	stillingsvern,	
kan	medvirke	til	at	institusjonene	må	ta	uhensiktsmessige	beslutninger	for	å	
unngå	at	midlertidig	ansatte	oppnår	mer	enn	fire	års	sammenhengende	tjeneste.	
Derfor	blir	flere	enn	nødvendig	ansatt	i	midlertidige	stillinger,	og	flere	får	mer	
usammenhengende	karriereutvikling	enn	ønskelig.	(Se	vedlegg	5.4)	
	
Prosjektportefølje	
En	strukturert	karrierepolitikk	for	ansatte	som	er	finansiert	av	eksterne	midler,	
forutsetter	en	god	håndtering	av	enhetens	prosjektportefølje.	Eksterne	
forskningsprosjekter	har	ofte	kort	varighet,	og	tilsagn	om	slike	kan	gis	på	relativt	
kort	varsel.	Inntektene	varierer	både	med	hensyn	til	fagområder	som	får	
finansiering,	og	omfanget.	Det	er	vanskelig	å	ansette	fast	en	person	med	god	

																																																								
27	Kjønn	og	karriere,	rapport	UiO	2012:	
http://www.stk.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/kjonn_karriere_web_20120830.pdf	
28	KRDs	forslag	til	ny	§	7	nr.	2	bokstav	b	i	forskrift	til	tjenestemannsloven:		
"Fortrinnsrett	etter	§	13	kan	ikke	gjøres	gjeldende	av:		
b)	undervisnings‐	og	forskningspersonale	som	er	tilsatt	for	å	utføre	oppdrag	som	er	eksternt	
finansiert	til	ordinære	undervisnings‐	og	forskerstillinger."		
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faglig	kompetanse	på	et	tidsavgrenset	prosjekt.		Risikoen	er	at	i	neste	omgang	
kan	den	samme	personen	være	mindre	kvalifisert	til	å	arbeide	på	et	annet	
prosjekt	med	en	annen	faglig	innretning.	Selv	innen	samme	fagområde	og	tema	
kan	budsjettene	variere	mye	over	tid.	I	perioder	kan	dermed	fast	ansatte	
forskere	stå	uten	arbeidsoppgaver.		
	
For	å	motvirke	usikkerhet	og	lite	forutsigbarhet	for	ansatte	som	er	aktuelle	i	
slike	prosjekter,	er	det	viktig	å	se	flere	prosjekter	i	sammenheng,	enten	de	er	
eksternt	finansierte	eller	eventuelt	internt	finansierte.	Ulike,	men	beslektede	
bevilgninger,	vil	da	kunne	bygge	bro	mellom	prosjekter	slik	at	det	blir	mulig	for	
den	ansatte	å	bygge	sin	karriere	og	for	institusjonen	å	arbeide	med	langsiktig	
oppbygging	av	et	fagmiljø.	Med	god	porteføljepolitikk	vil	langt	flere	midlertidige	
ansatte	kunne	gis	fast	ansettelse,	ikke	minst	dersom	forslag	til	
forskriftsendringer	blir	vedtatt.	
	
God	karrierepolitikk	for	eksternt	finansierte	forskere:	
Bedre	karrierepolitikk	for	ansatte	i	forskerstillinger	på	eksterne	prosjekter	kan	
være	at	institusjonene	ansetter	flere	fast.	I	Regjeringens	forslag	til	endringer	i	
forskrift	til	tjenestemannsloven	om	fortrinnsrett	til	stillinger29	skilles	det	ikke	
lenger	mellom	fast	og	midlertidig	ansatte	på	eksterne	prosjekter.	Dette	vil	etter	
arbeidsgruppens	mening	fjerne	tvil	om	hvorvidt	ansatte	på	eksternt	finansierte	
prosjekter	har	fortrinnsrett	til	kombinerte	stillinger.	Med	en	slik	avklaring	kan	
institusjonene	i	større	grad	ansette	forskere	med	prosjektoppgaver	fast,	under	
forutsetning	av	tilgang	på	eksterne	midler.	
	
Det	er	viktig	at	både	de	som	ansettes	fast	på	eksterne	midler	og	de	som	av	ulike	
grunner	ansettes	midlertidig	må	gis	en	god	karriereoppfølging	minst	på	linje	med	
andre	kategorier	av	ansatte.	For	å	øke	forutsigbarheten	og	legge	til	rette	for	best	
mulig	karriereutvikling	er	det	derfor	viktig	at	institusjoner	og	enheter	jobber	
strategisk	med	sin	portefølje	av	eksterne	prosjekter.	Enhetens	eksternt	
finansierte	forskningsaktivitet	bør	være	en	del	av	en	helhetlig	forskningsstrategi	
slik	at	man	har	en	mest	mulig	langsiktig	plan	for	hvordan	man	kan	kombinere	
interne	og	eksterne	økonomiske	og	personalmessige	ressurser	for	å	oppnå	
enhetens	faglige	målsettinger.	
	

3.2.5 Innstegsstillinger 
Innstegsstillinger,	som	er	den	norske	betegnelsen	på	tenure	track‐stillinger,	ble	
foreslått	innført	som	en	prøveordning	av	den	rød‐grønne	regjeringen	i	
forskingsmeldingen	fra	2013	(Meld.	St.	18	(2012–2013)	Lange	linjer	–	kunnskap	
gir	muligheter).	
	
Den	nåværende	regjeringen	har	fulgt	opp	dette	initiativet	ved	å	åpne	for	at	
institusjonene	kan	ansette	forskere	i	innstegsstillinger.	En	egen	forskrift	er	
utarbeidet	og	ble	vedtatt	24.3.2015.30	Forskriften	er	ment	å	gi	rammer	for	

																																																								
29	Se	note	22.	
	
30	Se	forskrift:	https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015‐03‐24‐341	
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ordningen,	men	det	er	i	store	trekk	opp	til	institusjonene	å	gi	ordningen	et	
konkret	innhold.	Forslaget	til	forskrift	gir	et	godt	utgangspunkt	for	at	
institusjonene	selv	kan	utforme	ordningen	som	en	«beste	praksis»	for	god	
karriereutvikling	for	ansatte	på	kvalifiseringsnivå.	
	

	
Arbeidsgruppen	mener	ordningen	med	innstegsstillinger	er	en	god	mulighet	til	å	
profilere	et	attraktivt	karriereløp	for	internasjonale	talenter.	Dette	står	også	i	
innledningen	til	høringsutkastet	til	forskrift	under	§1	Formål:		
	

Ansettelse	på	innstegsvilkår	har	som	formål	å	legge	til	rette	for	rekrutteringen	
av	særlig	talentfullt	faglig	personale	ved	universiteter	og	høyskoler.	Ordningen	
skal	bidra	til	å	styrke	institusjonenes	muligheter	til	å	konkurrere	om	de	beste	
kandidatene	internasjonalt,	og	forplikte	institusjonene	til	å	medvirke	i	
videreutviklingen	av	den	ansattes	kompetanse	både	innen	undervisning,	
forskning	og	formidling/innovasjon.		

	
Skal	ordningen	fungere	etter	hensikten,	bør	institusjonene	utvikle	en	
gjennomtenkt	plan	for	rekruttering,	ressurstilgang	og	karriereoppfølging,	slik	at	
ordningen	blir	kjent	og	attraktiv,	ikke	minst	internasjonalt.	Det	vil	være	en	fordel	
om	de	institusjonene	som	ønsker	å	bruke	ordningen,	samarbeider	om	en	felles	
praksis.	
	
Selv	om	noen	institusjoner	allerede	har	utlyst	innstegsstillinger	foreslår	
arbeidsgruppen	at	institusjoner	som	bruker	ordningen	på	grunnlag	av	en	vedtatt	
forskrift,	kommer	sammen	for	å	drøfte	hvordan	ordningen	bør	brukes.		
	
Arbeidsgruppens	anbefalinger	til	dette	arbeidet	er:		
(Referanse	til	forskrift	i	parentes.)	

Boks 9. Bruk av innstegsordningen o.l.:

 The Onsager fellowship, NTNU. Programmet ble før innføringen av innstegsstillinger  

utviklet for å rekruttere unge, internasjonalt anerkjente forskere til å styrke universitetets 

fagmiljø, men var begrenset til 4 år, men med mulighet for fast stilling etter at programmet 

er gjennomført. Innen rammen innstegsordningen er programmet videreutviklet og NTNU 

utlyser våren 2015 12 innstegsstillinger på like mange fagområder som Onsager 

Fellowships. Se utlysningen:  https://www.ntnu.edu/research/onsager‐fellowship  

 BFS‐programmet, UiB. BFS‐programmet er et samarbeid mellom Bergens 

forskningsstiftelse (BFS) og Universitetet i Bergen med formål bidra til at UiB skal kunne 

tiltrekke seg dyktige, unge forskere, gjerne fra utlandet. Karrierepolitikk og 

rekrutteringspolitikk ses som to sider av samme sak. Programmet er rettet inn mot alle 

fagområder ved UiB og har til nå vært 4‐årig. Ordningen startet i 2007 og baseres på 

varierende grad av samfinansiering med UiB (som regel 50%). De som velges ut, stilles i 

utsikt å få fast vitenskapelig stilling dersom UiBs evaluering både av prosjektgjen‐

nomføringen og kandidatens kvalifikasjoner mot slutten av prosjektperioden er positiv. 

Hittil har 14 personer fått tilsetting som professorer etter endt BFS‐stipendperiode. 

Ikke avklart om innstegsordningen tas i bruk i forbindelse med BFS‐programmet. 
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1. Innstegsstillingene	brukes	til	å	rekruttere	særdeles	lovende	forskere	som	er	i	

gang	med	sin	karriere,	og	som	er	i	stand	til	å	bygge	opp	og	etter	hvert	lede	
forskergrupper.	(§	1)	

2. Stillingene	bør	utlyses	innen	fagområder	som	institusjonene	ønsker	å	
prioritere	som	utviklings‐	og	eller	satsingsområder.	

3. Stillingene	bør	utlyses	som	førsteamanuensisstillinger	med	klar	forventning	
om	å	være	kvalifisert	for	fast	ansettelse	som	professor	etter	endt	
åremålsperiode	(§	2b)	

4. Det	må	knyttes	egne	midler	ut	over	lønnsmidler	til	stillingen	slik	at	den	
ansatte	har	handlingsrom	til	å	bygge	opp	en	egen	forskergruppe.	Avhengig	av	
fagområde	og	forskningstema	kan	det	være	i	form	av	stipendiat‐	og	
postdoktorstillinger,	driftsmidler	eller	utstyr	til	forskningsgruppen	(§	3)		

5. Innstegsstillinger	er	kombinerte	stillinger.	Foruten	å	kunne	vise	til	solid	
vitenskapelig	publisering	vil	suksess	med	å	tiltrekke	seg	eksterne	midler	
være	en	klar	forventning.	Det	skal	stilles	store	krav	til	organisering	av	
forskningsprosjekter,	til	å	gi	fremragende	undervisning	og	være	en	drivkraft	i	
utvikling	av	studietilbud	mv.	(§	3)	

6. Det	er	særlig	viktig	at	et	organisert	karriereoppfølgingssystem	knyttes	til	
ordningen.	(§	6)	

7. Perioden	bør	settes	til	sju	år,	med	en	midtveisevaluering	ved	tre	år	og	en	reell	
vurdering	av	om	vilkårene	er	oppfylt	etter	seks	år.	(§	2,	§	4	og	§	5)	

8. Hvilke	vilkår	som	skal	oppfylles,	må	gå	klart	fram	av	utlysningen.	Ved	
ansettelse	skal	det	lages	et	detaljert	avtaledokument	som	underskrives	av	
begge	parter.	Utlysningstekst	og	avtaledokument	ligger	til	grunn	for	
oppfølging	underveis,	og	de	gir	nødvendige	og	tilstrekkelige	kriterier	for	
midtveis‐	og	sluttevalueringen.		

Boks 10. Utenlandske institusjoners bruk av Tenure Track‐ordninger:

 Tenure track ved École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ved EPFL er tenure track 

den vanlige rekrutteringsformen for vitenskapelig personale. EPFL har benyttet denne 

rekrutteringsformen i over 10 år på alle sine fagområder. Stipendet gir en finansiering i 6‐7 år 

med stor faglig frihet for den ansatte. Til grunn for ansettelse ligger imidlertid en plan om 

målsettinger som skal nås, bl.a. når det gjelder undervisning, forskning og publisering, faglig 

utvikling, ekstern finansiering, samarbeid internt og internasjonalt, mm. En 

midtveisevaluering avklarer om vedkommende er på rett vei, og en sluttevaluering avgjør om 

fast ansettelse kan skje. Suksessraten er ca. 75 %. Hittil har om lag halvparten av de som er på 

tenure track lykkes med å få ERC‐stipend i løpet av perioden. 

 Tenure and�Tenure Track at�LERU Universities:�Models for Attractive Research Careers in 

Europe (ADVICE PAPER no.17 ‐ September 2014) LERU (League of European Research 

Universities) har laget en oversikt over omfang og bruk av tenure track blant sine 

medlemsinstitusjoner. Ordningen er tatt i bruk i litt ulike varianter i en rekke europeiske 

institusjoner. LERU og konkluderer med at tenure track vil være et viktig virkemiddel (key 

tool) for å tiltrekke seg og beholde de gode talentene i Europa. De peker på at ordningen gir 

økt forutsigbarhet i en viktig karrierefase og virker av den grunn gunstig for rekruttering av 

kvinner til toppstillinger til LERUS medlemsinstitusjoner. LERU påpeker at det er nødvendig 

med god dialog og informasjon til de som rekrutteres inn i disse stillingene, videre at de gis 

veiledning og mentoring underveis og at det også legges vekt på å følge opp de som ikke får 

tenure og som må fortsette et annet sted.	



	

	 29

9. Tydelig	og	gjenkjennelig	internasjonal	utlysning.	Stillingene	bør	ha	felles	
profil	på	tvers	av	institusjoner	slik	at	ordningen	gjenkjennes	internasjonalt	
(evt.	med	en	felles	betegnelse).	
	

Arbeidsgruppen	vil	understreke	at	intensjonen	med	å	opprette	innstegsstillinger	
ikke	er	et	virkemiddel	for	å	håndtere	midlertidighet.	Utfordringen	med	
midlertidighet	bør	håndteres	på	annen	måte,	jf.	kapittel	3.2.4.	
	

3.2.6 Mobilitet 
For	vitenskapelig	ansatte	i	
postdoktor‐	eller	eksternt	finansierte	
stillinger	er	mobilitet	en	sentral	del	av	
karriereutviklingen.	I	denne	fasen	er	
det	viktig	at	den	ansatte	arbeider	
målrettet	med	å	etablere	og	bygge	et	
eget	internasjonalt	nettverk,	bidrar	
aktivt	i	prosjektutvikling	med	
internasjonale	partnere,	gjennomfører	
lengre	forskningsopphold	ved	
utenlandske	institusjoner	og	selvsagt	
presenterer	sine	arbeider	i	
internasjonale	fagfora.	
	
Samtidig	er	det	viktig	at	en	i	denne	
fasen	utvikler	kontaktnett	med	
aktører	utenfor	akademia.	Dette	er	
viktig	både	med	tanke	på	videre	
arbeid	i	UH‐sektoren	eller	ved	
overgang	til	offentlig	eller	privat	
sektor.		
	
Mobilitet	innad	i	norsk	
forskningssektor	er	også	et	tema	i	
denne	sammenhengen.	Mange	
fortsetter	ved	samme	institusjon	i	
postdoktor‐	eller	andre	stillinger	etter	
endt	ph.d‐utdanning.	Det	er	viktig	at	
forskerne	gis	substansiell	erfaring	fra	
andre	institusjoner	enn	der	graden	ble	
avlagt.		

3.2.7 Ledelse 
I	ledelsessammenheng	er	det	aktuelt	å	
nevne	selvledelse	knyttet	til	egne	
prosjekter,	samt	til	å	utvikle	egne	
faglige	internasjonale	nettverk	og	å	etablere	sin	første	forskergruppe	på	
selvstendig	grunnlag.	(Jf.	kriteriene	til	ERC	Starting	Grant).	
	

Boks 11.  Mobilitet i NTNUs Internasjonale 
handlingsplan 

I NTNUs internasjonal handlingsplan for perioden
2014 – 2017 er internasjonal mobilitet en 
hovedprioritet. Planen slår fast at den 
internasjonale erfaringen fra sterke utenlandske 
fagmiljøer skal styrkes betydelig hos NTNUs fast 
vitenskapelig ansatte, ph.d.‐kandidater og 
postdoktorer.  

Begrunnelsen er en erkjennelse av at 
internasjonalt samarbeid er en forutsetning for 
høy kvalitet i den faglige virksomheten og at en 
styrket internasjonalisering ikke kan realiseres 
uten at NTNUs vitenskapelig ansatte har erfaring 
fra fremragende akademiske fagmiljøer utenfor 
Norge. 

Planens mål er at det skal legges til rette for at 
NTNUs fast vitenskapelig ansatte skal ha 
anledning til faglige utenlandsopphold, at 
nyansatte som ikke har utenlandsk grad eller 
arbeidserfaring skal gjennomføre et opphold i 
løpet av 3 år, at minst 30 % av NTNUs 
postdoktorer som ikke har internasjonal erfaring 
skal ha et forskningsopphold i et godt utenlandsk 
fagmiljø i løpet av postdoktorperioden og at mins
40 % av NTNUs ph.d.‐kandidater skal ha 
forskningsopphold i et godt utenlandsk fagmiljø 
som del av ph.d.‐perioden. 

Planen legger videre vekt på internasjonal 
rekruttering inn til NTNU og slår fast at NTNU ska
ha særlig oppmerksomhet på internasjonal 
rekruttering av fremragende unge og 
fremragende etablerte forskere i planperioden. 
NTNU skal ha en aktiv politikk for rekruttering av 
gode utenlandske vitenskapelig ansatte i faste 
vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger, 
bistillinger og på gjesteforskeropphold.   
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Ved	UiO	startes	i	2015	det	første	forskningslederkurset	for	yngre	forskere	for	
talenter	som	er	i	ferd	med	å	etablere	sin	første	forskergruppe.		Programmet	tar	
opp	40	kandidater,	hvor	av	15	plasser	er	satt	av	til	deltakere	fra	andre	UH‐
institusjoner.	Det	er	bare	de	som	har	mottatt	stipend	fra	Forskningsrådets	
FRIPRO/Unge	forskertalenter	eller	Fellesløftet	som	kan	delta.	Programmet	retter	
oppmerksomheten	mot	perspektiver	for	akademisk	lederskap,	hvordan	utvikle	
forskergrupper,	strategier	for	selvledelse	og	selvrefleksjon,	nettverksbygging	og	
kombinere	egen	faglig	utvikling	med	å	utvikle	gode	forskningsmiljøer.31	
	

3.2.8 Kunnskapstrianglet 
Som	nevnt	tidligere,	er	målet	for	de	fleste	postdoktorene	å	kvalifisere	seg	for	en	
videre	karriere	i	akademia.	Kandidatene	til	eksternt	finansierte	forskerstillinger	
går	også	i	stor	grad	videre	med	arbeid	innen	forskning	og	utvikling,	også	utenfor	
UH‐sektoren,	som	til	instituttsektoren	og	næringsliv	eller	offentlig	sektor.	Det	
kan	være	aktuelt	å	utvikle	hospiteringsordninger	for	å	få	bedre	gjensidig	gevinst	
av	slike	utvekslinger.	Også	andre	former	for	vekselbruk	bør	benyttes	aktivt,	og	
aktiv	kobling	til	næringsliv	og	offentlig	sektor	bør	oppmuntres.		
	
Når	det	gjelder	det	tredje	hjørnet	i	kunnskapstriangelet,	undervisning,	er	det	
utfordringer	både	for	postdoktorene	og	de	eksternt	finansierte	forskerne.	
Postdoktorstillinger	håndteres	som	regel	som	rene	forskerstillinger,	selv	om	
forskriften	åpner	for	å	avtale	undervisningsoppgaver.	Forskerstillingene	
omfattes	av	formelle	begrensninger	med	tanke	på	å	utføre	andre	oppgaver	enn	
prosjektarbeidet.		
	
Arbeidsgruppen	mener	dette	er	temaer	det	bør	jobbes	videre	med.	Det	er	en	
ulempe	både	for	de	ansattes	karriereutvikling	og	for	studentene	at	forskning	
utført	av	disse	ikke	er	koblet	nærmere	undervisningen	ved	institusjonene.	
	
	  

																																																								
31		
Se	The	UiO	Leadership	Programme	for	Young	Research	Talents	(http://www.uio.no/english/for‐
employees/competence/leadership‐development/research‐leaders/yrt/)	
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3.3 Fase 3. Fast ansatte i kombinerte stillinger  

3.3.1 Stillingstyper 
Ved	norske	universiteter	og	høgskoler	
eksisterer	det	to	karriereveier	for	fast	
ansatte	medarbeidere:	Førsteamanuenser	
og	professorer	er	vitenskapelige	stillinger	
i	den	ene	karriereveien,	mens	det	i	den	
andre	karriereveien	er	førstelektorer	og	
dosenter.	Førsteamanuenser	og	
professorer	kvalifiserer	seg	hovedsakelig	
gjennom	forskning	og	publisering	av	
forskningsresultater,	og	mange	av	de	
ansatte	har	en	50/50‐fordeling	mellom	
undervisning	og	forskning.	Kompetansen	i	den	andre	karriereveien	utvikles	mer	
bredt	med	vekt	på	f.eks.	undervisning	og	pedagogisk	utviklingsarbeid,	og	
praksis‐	og	profesjonsrelaterte,	dokumenterbare	aktiviteter.	Undervisning	
vektlegges	i	større	grad	i	lektor/dosentgruppen	selv	om	stillingene	i	begge	
karriereløpene	er	kombinerte.	
Det	varierer	fra	institusjon	til	institusjon	hvor	stor	del	av	stillingen	som	kan	
benyttes	til	FoU‐arbeid	for	den	enkelte	stillingskategori.	Enkelte	steder	

Boks 12 Omfang av alle ulike 
stillingstyper i UH‐sektoren (2014): 

 Universitetslektor  1053 

 Førsteamanuenser  3681 

 Professorer    3522 

 Høgskolelektor  2616 

 Førstelektor      928 

 Dosent      124 

Kilde: DBH 

Boks 13. Faglig produksjon og karriere: NTNUs Publiseringspolitikk
 
NTNU har vedtatt en publiseringspolitikk hvor man kobler karriereutvikling og faglig 
produksjon. Utgangspunktet er at forskningstiden til de ansatte er en stor ressurs som må 
brukes godt. Samtidig er det ofte for lite oppmerksomhet om betydningen av vitenskapelig 
publisering for merittering og strategisk karriereutvikling. Det er en målsetting å øke 
gjennomslaget i den nasjonale konkurransen om fri prosjektstøtte i Norges forskningsråd og i 
den internasjonale konkurransen i European Research Council (ERC). En mer bevisst holdning 
til hvor forskningen publiseres og til publiseringsstrategier for den enkelte vil bidra til dette. 
 
Det samme vil faggrupper preget av positive kulturer der de ansatte inspirerer hverandre og 
bygger opp om hverandres faglige styrker og arbeid. Dette bidrar positivt til kvalitet i 
forskning og til publiseringsaktivitet.  
 
Her er et utvalg av NTNUs tiltak: 
 
• vektlegge betydningen av bevisst publiseringsplanlegging i doktorgradsutdanningen 
• tilby veiledning/mentorordning for nytilsatte vitenskapelige ansatte der publiseringens 

betydning for merittering og karriereutvikling vektlegges 
• sørge for at kunnskap om omfanget av publisering/kunstneriske resultater for den 

enkelte ansatte skal foreligge som grunnlag for dialog mellom ansatt og leder 
• legge til rette for forskning av høy kvalitet gjennom konsentrerte satsinger på individer, 

fagmiljøer og infrastruktur 
• vurdere å forsterke interne insentiver til å publisere i tidsskrifter med stort gjennomslag  
• sette inn tilpassede tiltak i form av veiledning eller endring av arbeidsoppgaver, 

organisatorisk tilhørighet etc. for faglig ansatte uten dokumenterte resultater av 
forskning eller kunstnerisk virksomhet 

	
Les mer på http://www.ntnu.no/publiseringspolitikk 
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underviser	en	førstelektor	mer	enn	en	førsteamanuensis,	andre	steder	har	de	
like	betingelser,	men	som	oftest	utgjør	undervisning	en	større	andel	av	stillingen	
i	førstelektor/dosentløpet.		
	
Førstelektor/dosent‐stillingene	benyttes	i	størst	grad	ved	høgskolene	og	
universiteter	som	tidligere	var	høgskoler.	De	er	ofte	ansatt	på	profesjonsrettede	
og	praksisnære	fagområder	med	relativt	korte	forskningstradisjoner.	.		

3.3.2 Karrierepolitikk for fast ansatte i kombinerte stillinger 
Karrierepolitikk	og	karriereutvikling	er	ikke	bare	for	vitenskapelig	personale	på	
et	tidlig	tidspunkt	i	karrieren.	Karriereutvikling	bør	være	et	aktuelt	tema	også	
for	de	som	er	i	fast	stilling	på	ulike	nivåer.		Å	tiltre	en	fast	stilling	betyr	på	ingen	
måte	å	være	i	mål	karrieremessig.	Snarere	er	det	da	jobben	begynner	for	alvor.	I	
denne	fasen	skal	den	ansatte	etablere	seg	som	en	selvstendig	forsker,	
utdanner/underviser	og	forskningsleder.	Universitets‐	og	høgskolelektorer	skal	
arbeide	mot	førstekompetanse	(jf.	pkt.	3.2.2),	førstelektorer	mot	
dosentkompetanse.	Med	ERC	som	målestokk	kan	vi	si	at	en	førsteamanuensis	
skal	arbeide	mot	nivået	for	et	ERC	Consolidator	Grant,	og	en	professor	i	fase	3	
skal	arbeide	med	tanke	på	et	ERC	Advanced	Grant	(som	ved	tildeling	vil	løfte	hun	
eller	han	opp	i	fase	4).	I	denne	fasen	snakker	vi	derfor	både	om	karriereutvikling	
mellom	stillingsnivåer	(f.eks.	fra	førsteamanuensis	til	professor),	men	også	
innenfor	hver	av	de	ulike	stillingsnivåene.		
	
Det	bør	være	klart	hvem	ved	institusjonen	som	har	ansvaret	for	at	planen	følges	
opp,	enten	det	er	enhets‐	/instituttleder	eller	ved	bruk	av	f.eks.	mentor.	Siden	
selvledelse	er	et	aktuelt	tema	på	dette	nivået,	vil	mange	ha	god	nytte	av	
karriereplanleggingsverktøy,	som	f.eks.	VITAEs	RDF	(se	vedlegg).	
	
 

3.3.3 Rekruttering 
Skal	institusjonen	rekruttere	de	beste,	handler	det	både	om	å	oppsøke	de	beste	
jobbsøkerarenaene	og	å	tilby	et	mottaksapparat,	fremheve	egne	fordeler	og	sikre	
at	forskerne	(og	deres	ev.	familie)	blir	fulgt	opp.	Fokus	på	«dual	careers»	og	på	å	
synliggjøre	fordelene	med	norske	velferdsordninger,	er	også	relevant	(f.eks.	
gratis	skole,	rimelig	barnehage,	lønn	ved	sykdom/syke	barn,	gratis	
helsetjenester,	etc.).	At	institusjonen	og	fagmiljøene	er	aktive	i	internasjonale	
nettverk	og	lykkes	i	internasjonale	prosjektkonkurranser	som	Horisont	2020,	er	
vesentlig	for	å	fremstå	som	attraktive	for	potensielle	utenlandske	søkere.	Her	
kan	samarbeidsavtaler	med	institusjoner	som	er	aktuelle	for	å	få	til	utveksling	av	
gjesteforskere	og	faglig	samarbeid	gi	et	godt	grunnlag.	Bruk	av	professor	II‐
stillinger	gir	både	direkte	uttelling	og	åpner	for	utvikling	av	kontakter	og	
nettverk	som	kan	være	nyttig	for	senere	rekruttering	og	utveksling.	
	
Et	godt	virkemiddel	kan	være	å	sette	sammen	«oppstartspakker»	som	gjør	
stillinger	mer	attraktive.	Det	kan	dreie	seg	om	tilknytning	til	eller	ledelse	av	
forskningsgruppe,	lønn,	arbeidsvilkår,	tilknyttede	rekrutteringsstillinger	og	
teknisk/administrativ	støtte,	driftsmidler,	hjemreiser	skjerming	fra	andre	
oppgaver,	arbeidsmuligheter	for	ektefelle,	bolig	mv.		(Se	også	avsnitt	3.2.5.	om	
Innstegsstillinger).		Det	kan	også	dreie	seg	om	tilretteleggingstiltak	for	
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kvinnelige	vitenskapelig	ansatte	med	tanke	på	opprykk.	Startpakker	kan	brukes	
strategisk	både	for	å	rekruttere	høyt	kvalifiserte	fagpersoner	til	områder	der	det	
er	liten	søkning,	og	som	likestillingstiltak.		(Se	også	3.4.3.)	
	
Å	«repatriere»	norske,	fullførte	ph.d‐er	eller	akademisk	personale	som	har	sin	
utdannelse	og	bakgrunn	fra	utlandet,	bør	være	interessant.	Slike	personer	har	
nettverk	og	erfaring	fra	internasjonale	miljøer,	og	de	kjenner	norsk	kultur,	språk	
og	væremåte.	I	underkant	av	1900	norske	statsborgere	med	doktorgrad	fra	
utlandet	er	sysselsatt	i	Norge.32	For	å	tiltrekke	oss	flere	av	disse	må	norske	
institusjoner	kunne	tilby	gode	fagmiljøer	som	bidrar	til	å	utvikle	og	styrke	deres	
karrierer.		
	
Rekruttering,	karriere	og	lønn	
Lønnsutvikling	og	karriereutvikling	handler	om	at	det	bør	være	en	forutsigbar	og	
tydelig	kommunisert	sammenheng	mellom	måloppnåelse	i	karriereplanen	og	
lønnsutviklingen.	Kort	sagt:	Gode	resultater	bør	resultere	i	bedre	lønn.	
	
Arbeidsgruppen	mener	at	karriereutvikling	bør	forsterkes	som	kriterium	for	
lønnsutvikling.	Et	godt	system	for	dette	krever	en	drøfting	mellom	arbeidsgiver	
og	arbeidstakerorganisasjonene	av	hvordan	man	kan	dokumentere	og	vurdere	
den	enkeltes	faglige	utvikling	innen	forskning,	undervisning,	formidling	og	
nyskaping.	(Se	også	3.4.3.)	
	
Strategisk	bruk	av	opprykksordningen	
Universiteter	og	høgskoler	er	avhengige	av	å	ha	best	mulig	faglig	kompetanse.	
Både	i	undervisning	og	forskning	er	det	sterk	konkurranse	nasjonalt	og	
internasjonalt	om	å	ha	attraktive	studieprogrammer,	rekruttere	og	beholde	
studenter	og	dyktige	medarbeidere,	og	å	kunne	delta	på	de	stadig	mer	
konkurranseutsatte	arenaene	for	å	oppnå	forskningsprosjekter	og	–	finansiering.	
Institusjonene	bør	derfor	arbeide	strategisk	med	rekruttering	til	ledige	stillinger	
og	med	kompetanse‐	og	karriereutvikling	for	faglig	ansatte.	
	
Den	nasjonale	ordningen	for	opprykk	i	undervisnings‐	og	forskerstillinger	er	
usedvanlig	i	internasjonal	sammenheng.	Det	normale	i	de	fleste	land	er	at	
opprykk	kun	skjer	ved	ansettelse	i	en	utlyst	stilling.	Opprykksordningen	er	et	
viktig	virkemiddel	for	å	få	opp	kompetansenivået	i	institusjonene.	Ordningen	er	
regulert	av	forskrift	for	ansettelse	og	opprykk	i	undervisnings‐	og	
forskerstillinger,	som	er	under	revisjon	i	2015.33	Ifølge	forslaget	til	endring	
ønskes	en	innskjerping	av	kravene	til	opprykk	til	professor.	Det	skal	eventuelt	
heller	ikke	lenger	være	mulig	å	søke	opprykk	på	tvers	av	de	to	karriereløpene.			
	
Opprykksordningen	er	en	fordel	for	enkeltindividet.	På	institusjonsnivå	kan	den	
brukes	strategisk	og	med	tilrettelegging	for	å	bygge	kompetanse	på	områder	
som	skal	prioriteres.	Dette	krever	at	institusjonen	har	tydelige,	langsiktige	og	
strategisk	begrunnede	mål	om	hvilke	fagområder	og	typer	kompetanse	som	det	
																																																								
32	Terje	Bruen	Olsen	Utlendinger	med	norsk	doktorgrad	–	hvor	blir	de	av?	NIFU‐rapport	17/2013	
33	Forslag	til	endring	av	forskriften	om	ansettelse	og	opprykk	i	undervisnings‐	og	
forskerstillinger	er	sendt	ut	på	høring	med	svarfrist	29.	april	2015.		
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skal	satses	på	framover,	og	at	det	er	et	godt	samspill	mellom	institusjonen	og	den	
enkelte	medarbeider.	
	
Arbeidsgruppen	mener	at	universiteter	og	høgskoler	bør	arbeide	målrettet	med	
å	motivere	og	legge	til	rette	for	at	vitenskapelig	ansatte	gjør	bruk	av	mulighetene	
for	opprykk.	Dette	kan	skje	ved	å:	
	
 Kommunisere	forventninger	både	fra	institusjonsledelsen	og	fra	nærmeste	

leder.	
 Sørge	for	at	de	faglige,	formelle	og	praktiske	kravene	som	gjelder	er	lett	

tilgjengelig,	gjerne	som	del	av	personalreglement	og	på	nettsider.	
 Gi	støtte	til	ansatte	som	arbeider	med	faglig	kvalifisering,	både	gjennom	

faglige	råd/vurderinger,	som	del	av	dialogen	mellom	leder	og	medarbeider.	
Blant	annet	kan	det	legges	til	rette	for	å	være	førsteforfatter	og	for	å	få	mer	
erfaring	med	veiledning,	også	på	ph.d.‐nivå,	og	ledelse	av	
forskningsprosjekter.		

 Ha	god	dialog	med	opprykkskandidater	med	sikte	på	aktiv	tilrettelegging	ut	
fra	behov.	

 Følge	opp	arbeidet	i	bedømmelseskomiteer/sakkyndige	utvalg	med	hensyn	
til	sammensetning,	tidsbruk,	og	se	til	at	bedømmelsene	er	adekvate	og	
forsvarlige.	

 Ha	dialog	om	hvordan	bidra	med	og	utvikle	undervisning	og	
undervisningsopplegg	av	høy	kvalitet.	

 Synliggjøre	og	belønne	medarbeidere	som	oppnår	høyere	kompetanse,	blant	
annet	gjennom	høyere	lønn.	

Med	utgangspunkt	i	at	det	fremdeles	er	klar	underrepresentasjon	av	kvinner	i	
toppstillinger,	mener	arbeidsgruppen	at	alle	de	ovenstående	tiltakene	vil	bidra	
til	at	flere	kvinner	kvalifiserer	seg	til	opprykk,	og	at	det	går	kortere	tid	fra	
ansettelse	i	vitenskapelig	fast	stilling	til	søknad	om	opprykk	til	toppstilling.				
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3.3.4 Ledelse 
På	førstestillings‐	og	toppstillingsnivå	har	de	vitenskapelig	ansatte	ofte	flere	
ledelsesrelaterte	oppgaver.	Slike	oppgaver	har	mange	former	og	kan	variere	i	
henhold	til	stillingskategori	og	kompetanse.	Det	kan	være	veilederansvar	for	
doktorgradskandidater,	prosjektledelse	for	eksternt	finansierte	prosjekter,	
ledelse	av	utdanningsprogrammer	og	utvikling	av	nye	utdanninger,	
komiteledelse	ved	vurderinger	og	evalueringer	til	oppgaven	som	
enhetsleder/instituttleder.	Noen	velges	eller	ansettes	som	dekan	eller	rektor.		
	
Forventningene	til	og	behovet	for	mer	strategisk	ledelse	ved	institusjoner	og	
enheter,	samt	vektlegging	av	forsknings‐	og	utdanningsledelse,	blir	stadig	mer	
aktuelt.	Det	eksisterer	derfor	flere	tiltak	i	UH‐sektoren	for	å	komme	behovet	for	
profesjonalisering	av	ledelse	på	ulike	nivåer	i	møte,	f.eks.	UHRs	nasjonale	
rektorseminar	og	dekanskole,	institusjonenes	forskningslederprogrammer,	samt	
ulike	kurs	innen,	utdanningsledelse,	prosjektledelse,	veilederkurs,	m.m.	Felles	
for	de	eksisterende	ordningene	er	at	interessen	og	pågangen	er	stor,	og	
deltakerne	gir	gode	tilbakemeldinger	i	ettertid.	

Boks 14. Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø
UiT hadde i ved begynnelsen av 2000‐tallet lavest kvinneandel i toppstillinger (professor og 
dosent) av de norske breddeuniversitetene, med ca. 12 %. De følgende år har naturlig avgang i 
toppstillingene kombinert med flere kvinnelige søkere med førstestillingskompetanse, ført til en 
jevn økning i kvinneandelen, opp mot 25‐30 % for noen av institusjonene. Ved UiT ble det i 2010 
tatt beslutning om å framskynde denne utviklingen ved hjelp av målrettede tiltak overfor 
kvinnelige førsteamanuenser og førstelektorer som kunne kvalifisere seg til toppstilling i løpet 
av en treårsperiode. Grunnlaget for beslutningen var et strategisk mål om minst 30 % 
kvinneandel i toppstillinger ved utgangen av 2013. Dette kunne ikke oppnås gjennom 
rekruttering til ledige stillinger alene. Talent er likt fordelt mellom kjønn, men det kan være 
noen tradisjoner og strukturelle hindringer som skaper uønskede skjevheter.  
 
Ved utgangen av 2013 hadde UiT 30,5 % kvinnelige professorer, som er økt til 31,5 % i 2014. 
Medregnet dosenter har UiT en kvinneandel i toppstillinger på 33,5 %. Dette er den høyeste 
kvinneandelen av alle norske universiteter. UiT mener at opprykksprosjektet har bidratt til dette 
gjennom å motivere og legge til rette for at kvinner i førstestillinger raskere har oppnådd 
opprykk til toppstilling basert på personlig kompetanse. Av 48 kvinner som deltok i prosjektet, 
har 31 oppnådd opprykk så langt (det utgjør ca. 10 % av toppstillingene ved UiT).  
 
Viktige virkemidler i opprykksprosjektet har vært: 

- Tydelig organisering og forankring hos universitetsledelsen og instituttledere 
- Opplæring i blant annet akademisk skriving, søknadsskriving, og i opprykksordningen 

og hvilke formelle og faglige krav som gjelder 
- Støtte, inspirasjon og forventninger overfor deltakerne 
- Faglig veiledning fra instituttleder og kolleger og gjennom eksterne prøvebedømmelser  
- Sammenhengende tid til skriving, gjennom skriveuker og frikjøp fra andre oppgaver 

 
Deltakerne i prosjektet har bekreftet at prosjektet har hatt stor betydning for deres motivasjon 
og faglige utvikling. Et av inntrykkene er at universitetets satsing og ressursbruk på deres faglige 
utvikling har virket svært motiverende på mange av deltakerne. Deltakerne får konkrete 
tilbakemeldinger på sine arbeider, og forslag til forbedringer når det gjelder de 
kvalifikasjonskravene til toppstillinger. Dette har gjort det mulig å arbeide målrettet med 
kvalifisering, og dermed raskere opprykk. 
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Arbeidsgruppen	vil	peke	på	at	kurs	i	forskningsledelse	ved	institusjonene	
generelt	bør	struktureres	og	organiseres	bedre	og	integreres	i	en	helhetlig	
karriereoppfølging	av	alle	ansatte.	
 

3.3.5 Mobilitet 
Å	legge	til	rette	for	mobilitet	i	et	
karriereperspektiv	er	sentralt	
også	for	vitenskapelige	ansatte	
på	førsteamanuensis‐	og	
professornivå.	Her	snakker	vi	
hovedsakelig	om	internasjonal	
mobilitet,	og	som	regel	i	form	av	
lengre	opphold	ved	utenlandske	
institusjoner.	Ansvaret	ligger	
både	hos	den	enkelte	ansatte	for	
å	arbeide	strategisk	med	faglig	
videreutvikling	gjennom	
internasjonalt	
forskningssamarbeid	og	nettverk,	
og	hos	institusjonen	for	å	legge	
til	rette	for	bl.a.	
utenlandsopphold.		
	
Ordningen	med	forskningstermin	er	et	viktig	virkemiddel.	Mye	tyder	imidlertid	
på	at	denne	ordningen	kan	benyttes	mer	strategisk	enn	tilfelle	er	i	dag.	Ved	
enkelte	institusjoner	gjøres	det	vurderinger	av	faglig	produksjon	og	av	planer	for	
og	mulige	resultater	av	forskningsterminen	før	forskningstermin	tildeles.	En	klar	
forventning	om	utenlandsopphold	anbefales,	ev.	i	tilknytning	til	en	
stipendordning	for	utenlandsopphold.	Institusjonen	kan	opprette	en	felles	
servicefunksjon	med	informasjon	og	tilrettelegging	for	vitenskapelig	ansatte	som	
vurderer	utenlandsopphold.	

Boks 16. NTNUs Utreisepolitikk 
NTNU har etablert felles retningslinjer for 
forskningstermin med særlig vekt på internasjonal 
mobilitet. Målsettingen er at utreisepolitikken skal 
bidra til at fast vitenskapelig ansatte i større grad 
enn det som er tilfellet i dag skal ha mulighet til å 
gjennomføre faglige utenlandsopphold. 
Ordningen er innrettet mot strategisk utreise 
gjennom vektlegging av forskningsopphold av høy 
faglig kvalitet som gir en langsiktig faglig gevinst for 
enkeltforsker, faggruppe og institusjon.   
Målet er at vitenskapelig ansatte i gjennomsnitt 
reiser ut på et lengre forskningsopphold hvert 10. 
år. Det tilsier at 10 % av den faste vitenskapelige 
staben til enhver tid har forskningsopphold i 
utlandet. 

Boks 15. Forskningslederprogrammet ved UiO
Universitetet i Oslo har siden 2007 hatt et tilbud kurs i forskningsledelse til vitenskapelige 
ansatte med lederansvar for en forskergruppe eller lignende. Kursene går vanligvis over to 
semester med i alt fire todagers samlinger. Kursene har blitt arranger siden 2007 og hittil har 
320 personer gjennomført. Kursene er også åpne for deltakere fra andre UH‐institusjoner. De 
arrangeres skiftevis på engelsk og norsk. To plasser er avsatt til personer fra utenlandske 
partnerinstitusjoner.  
 
Kursene har vanligvis tre hovedtemaer: 
1. Å lede forskergrupper 
2. Ledelsesutfordringer knyttet til institusjonelle, nasjonale og internasjonale 
rammebetingelser 
3. Selvforståelse og egenutvikling i lederrollen 
http://www.uio.no/for‐ansatte/kompetanse/lederutvikling/forskningslederprogram/index.html 
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3.3.6 Kunnskapstrianglet 
De	vitenskapelig	ansatte	i	faste	stillinger	er	institusjonenes	hovedaktører	for	å	
videreutvikle	og	forbedre	samspillet	mellom	forskning,	utdanning	og	innovasjon.	
Det	er	denne	gruppen	som	utfører	arbeidet	og	som	skal	sørge	for	at	studenter,	
ph.d.‐kandidater	og	yngre	vitenskapelig	personale	bidrar	til	å	nå	felles	mål.	
Institusjons‐	og	enhetsledere	skal	legge	til	rette	for	at	dette	skjer.	Det	betyr	ikke	
at	hver	enkelt	vitenskapelig	ansatt	skal	fylle	alle	rollene,	derimot	skal	
komplementaritet	på	enhetsnivå	bidra	til	det.	For	å	formulere	det	på	en	annen	
måte:	De	aller	fleste	må	gjøre	litt	av	alt,	men	ingen	skal	måtte	gjøre	like	mye	av	
alt.	Samtidig	er	det	ikke	noen	ulempe	å	engasjere	seg	på	flere	områder	samtidig.		
	
Det	er	tidligere	understreket	at	det	bør	være	en	sammenheng	mellom	forskning,	
forskning‐	og	utviklingsarbeid,	undervisning	og	innovasjon.	Studier	av	hvorvidt	
engasjement	i	kommersialisering	har	negativ	effekt	på	undervisning	og	
forskning	viser	at	effekten	er	snarere	positiv	enn	negativ.	Videre	er	det	slik	at	
akademikere	som	samarbeider	med	næringslivet	har	høyere	faglig	status	enn	
sine	kollegaer,	og	at	de	publiserer	mer	og	blir	oftere	sitert	enn	sine	kollegaer.34	
Derfor	er	det	en	viktig	lederoppgave	å	utvikle	både	den	enkelte	ansatte	og	hele	

																																																								
34	Se	oppsummering	fra	forskning	finansiert	av	Forskningsrådets	FORFI‐Program	(Eksellens.	
Innovasjon.	Effekt.	2015,	s	28	og	30)	

Boks 17. Forskningstermin ved HF‐fakultetet, UiO
Ved HF‐fakultetet på Universitetet i Oslo er det utarbeidet utfyllende bestemmelser for 
bruken av forskningstermin. Forskningstermin er et tilbud som vitenskapelig ansatte kan søke 
om, og som tildeles etter bestemte retningslinjer. Det er ikke en rettighet ansatte 
opparbeider seg automatisk etter et visst antall semestre/år. Søknad om forskningstermin 
vurderes av instituttledelsen på bakgrunn av flere kriterier, ikke bare ansiennitet. Søknaden 
må begrunnes med et godt og gjennomførbart forskningsprosjekt, men søker må i tillegg ha 
minimum 0,7 publikasjonspoeng i gjennomsnitt per år i løpet av de siste seks år. 
 
I prosjektbeskrivelsen, som skal følge søknaden, skal det redegjøres nærmere for 
forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forskningsterminen, samt en plan for 
publisering av forskningsresultatene. 
 
I tillegg til minimumskravene legges det legge vekt på følgende forhold: 

 Tidligere forskningstermin og resultatet av denne 

 Faglig produksjon de siste seks årene, eventuelt siden forrige forskningstermin 

 Byrdefulle administrative oppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin 

 Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin 

 Status for undervisningsregnskap. Kan ikke ha betydelig underskudd i 
undervisningsregnskapene. 

  
Innen en måned etter avsluttet termin skal den ansatte levere en rapport til instituttledelsen. 
Rapporten skal gjøre rede for resultatene av forskningsterminen og status og planer for 
publisering. Rapporten kan følges opp i medarbeidersamtaler eller senere vurdering av 
søknad om forskningstermin. 
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organisasjonen	til	å	fungere	bedre	for	å	oppfylle	samfunnsoppdraget	på	en	god	
måte.		
	
Hovedvirkemidlene	dreier	seg	dels	om	å	arbeide	med	strategisk	rekruttering,	
dels	med	motivering	og	kompetanseutvikling,	også	for	ledende	professorer	og	
seniorpersonalet.	Oppgaver	fordeles	mellom	de	ansatte	og	over	tid,	og	en	bruker	
karriereplaner	og	dialog,	medarbeidersamtaler	og	intern	organisasjonsutvikling	
for	å	legge	til	rette	for	deltakelse	på	kurs	og	kompetansetiltak.	Dette	gjelder	både	
generiske	og	spesialiserte	ferdigheter.		
	

3.4 Fase 4. Internasjonalt ledende professorer 

3.4.1 Stillingstype 
Dette	er	et	karrierenivå	som	omfatter	professorer	som	gjennom	faglige	
resultater	har	oppnåd	en	ledende	posisjon,	nasjonalt	og	internasjonalt,	innen	sitt	
fagområde.		
	
Arbeidsgruppen	har	ikke	tatt	mål	av	seg	til	å	lage	en	klar	definisjon	eller	
avgrensning	av	hvilke	professorer	som	hører	til	i	denne	gruppen.	Vi	snakker	
heller	ikke	om	en	formelle	kriterier	som	kan	eller	bør	ligge	til	grunn	for	en	slik	
gruppe.	Det	vil	derfor	være	glidende	overganger	mellom	professorer	med	gode	
resultater	i	fase	3	og	de	som	befinner	seg	i	fase	4.	
	
Det	er	viktig	å	huske	at	et	av	målene	på	god	karrierepolitikk	i	fase	1	‐	3	er	at	flest	
mulig	vitenskapelig	ansatte	ved	norske	UH‐institusjoner	når	fase	4,	vel	vitende	
om	at	kun	et	mindre	antall	vil	nå	så	langt.	
	
Mulige	indikatorer	på	at	man	har	nådd	fase	4‐nivå	er	f.eks.	

 Vesentlige	publiseringsbidrag	på	eget	forskningsområde	med	
dokumentert	stor	innflytelse	på	fagfeltet	

 Ledelse	av	SFF	eller	SFI	
 ERC	Advanced	Grant	
 Faglig	ledelse	for	større	EU‐prosjekter	hvor	egen	institrusjon	har	

koordinatoransvar	
 Initiativ	til/ansvar	for	utvikling	av	fremragende,	internasjonalt	attraktive	

utdanningstilbud	

Se	også	boks	17	nedenfor.	
	

3.4.2 Karrierepolitikk for internasjonalt ledende professorer? 
Vitenskapelig	ansatte	på	ledende	professornivå	har	allerede	demonstrert	evne	til	
å	bygge	en	god	karriere.	For	denne	gruppen	er	god	karrierepolitikk	først	og	
fremst	rekruttering.	Hvordan	tiltrekke	seg	professorer	som	er,	eller	er	i	ferd	med,	
å	komme	opp	på	et	internasjonalt	ledende	faglig	nivå?	Og	hvordan	klare	å	holde	
på	de	beste?	Denne	gruppen	professorer	er	svært	attraktive	for	alle	UH‐
institusjoner	med	ambisjoner	om	å	bli	ledende	innen	enkelte	fagområder.,	En	
god	karrierepolitikk	for	å	holde	på	dem	og	gi	dem	anledning	til	å	videreutvikle	
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seg,	er	vesentlig.	Dette	handler	bl.a.	om	betingelser	i	form	av	lønn/lønnsutvikling,	
ressurser	til	å	videreutvikle	forskningsfeltet	og	bygge	et	faglig	miljø,	samt	f.eks.	
infrastruktur	og	driftsressurser.	Det	kan	også	handle	om	synlighet	og	mulighet	
for	innflytelse	og	strategiske	bidrag	ved	forskningsinstitusjonen.	

3.4.3 Rekruttering 
Å	rekruttere	utenfra	til	denne	kategorien	handler	som	oftest	om	å	ha	mulighet	til	
målrettete	tiltak,	enten	i	form	av	aktiv	oppfordring	til	konkrete	personer	om	å	
søke	utlyste	stillinger,	eller	i	noen	tilfeller	å	benytte	kallelse	for	å	«headhunte»	en	
ønsket	professor.	Felles	for	denne	gruppen	er	at	tidsfaktoren	er	viktig.	Norske	
ansettelsesprosesser	tar	ofte	for	lang	tid,	noe	som	er	en	utfordring	ved	ansettelse	
av	attraktive	utenlandske	professorer.	Formelle	krav	til	korrekt	saksbehandling,	
evaluering,	åpenhet,	involvering	og	transparens	gjør	at	det	kan	gå	mange	
måneder	fra	søknaden	sendes	til	formell	ansettelse.	Mange	fagmiljøer	har	
opplevd	å	miste	gode	kandidater	fordi	andre	arbeidsgivere	tar	raskere	
beslutninger.	
	
Når	det	gjelder	kallelse,	har	en	selvsagt	ikke	det	samme	problemet,	men	dette	er	
en	rekrutteringsmåte	som	kun	kan	benyttes	i	noen	få	og	spesielle	tilfeller.		
	
For	å	gjøre	stillingene	aktive	har	flere	institusjoner	operert	med	startpakker	for	
nyansatte	både	i	fase	3	og	4.	Kanskje	skal	en	differensiere	denne	ordningen	slik	
at	en	variant	tilpasses	spesielt	rekruttering	i	fase	4.	
	
Lønns‐	og	arbeidsbetingelser	
I	karrieresammenheng	er	lønnsbetingelser	relevant	på	to	områder.	Det	første	
gjelder	lønnsnivået	generelt,	og	det	andre	gjelder	sammenhengen	mellom	
lønnsutviklingen	og	karriereutviklingen.	
	
Lønnsutvikling	og	karriereutvikling	handler	om	at	det	bør	være	en	forutsigbar	og	
tydelig	kommunisert	sammenheng	mellom	måloppnåelse	i	karriereplanen	og	
lønnsutviklingen.	Kort	sagt:	Gode	resultater	bør	resultere	i	bedre	lønn.	
	
Arbeidsgruppen	mener	at	karriereutvikling	bør	forsterkes	som	kriterium	for	
lønnsutvikling.	Et	godt	system	for	dette	krever	en	drøfting	mellom	arbeidsgiver	
og	arbeidstakerorganisasjonene	av	hvordan	man	kan	dokumentere	og	vurdere	
den	enkeltes	faglige	utvikling	innen	forskning,	undervisning,	formidling	og	
nyskaping.	
	
Lønnsnivået	i	norske	UH‐institusjoner	er	ikke	spesielt	høyt	og	dermed	heller	
ikke	alltid	konkurransedyktig.		De	beste	talentene	kan	bli	møtt	med	bedre	
lønninger	i	andre	deler	av	arbeidsmarkedet.	Lønnsnivået	på	ph.d.‐nivå	er	
riktignok	høyt	(ikke	minst	fordi	doktorgradskandidater	i	en	del	andre	land	ikke	
betraktes	som	ansatte,	men	som	studenter,	og	mottar	kun	stipend).	Men	jo	
høyere	stillingsnivå,	jo	mer	sakker	det	norske	lønnsnivået	akterut	i	forhold	
nivået	ved	utenlandske	institusjoner.	Å	rekruttere	en	internasjonalt	ledende	
professor	er	derfor	utfordrende	når	det	gjelder	å	tilby	konkurransedyktig	lønn.	
Det	er	mulig	innenfor	gjeldende	regelverk	å	bruke	større	deler	av	lønnsspennet	
for	professorer,	men	det	benyttes	i	liten	grad.	Arbeidsgruppen	mener	at	
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institusjonene	bør	vurdere	å	bruke	spennet	i	større	grad	enn	i	dag	for	
rekruttering	i	denne	gruppen.	
	
Det	er	også	viktig	i	en	del	tilfeller	å	tenke	rekruttering	i	form	av	«dual	careers».	
Dette	gjelder	kanskje	særlig	ved	rekruttering	av	kvinner	til	denne	typer	
toppstillinger.	Vi	skal	ikke	glemme	at	i	en	internasjonal	målestokk	er	det	norske	
velferdssystemet	attraktivt	mht.	en	rekke	billige	eller	gratis	velferdstjenester	og	
meget	gode	rammebetingelser	for	bl.a.	barnefamilier.	Dette	bør	alltid	formidles	
tydelig	ved	rekruttering	av	internasjonale	kandidater.	

3.4.4 Ledelse 
Ledende	professorer	er	selv	allerede	ledere	på	flere	måter.	Likevel	vil	
lederutviklingsprogrammer,	i	form	av	f.eks.	forskningsledelse	eller	
institusjonsledelse,	være	relevante	karrieretiltak	for	denne	gruppen.	

3.4.5 Mobilitet 
Dette	er	i	utgangspunktet	internasjonalt	mobile	og	aktive	personer	med	et	stort	
internasjonalt	nettverk.	Her	handler	det	om	å	legge	til	rette	for	gode	muligheter	
for	mobilitet,	både	for	den	enkelte	ledende	professor,	men	også	for	det	faglige	
miljøet	som	vedkommende	har	ansvaret	for	eller	er	ledende	i.	

3.4.6 Kunnskapstrianglet 
Vi	har	tidligere	påpekt	at	forskning,	innovasjon	og	undervisning	ofte	er	gjensidig	
forsterkende.	Men	dette	trenger	selvsagt	ikke	gjelde	på	individnivå.	Ansatte	i	fase	
4	vil	måtte	ha	en	forskningsmessig	ledende	kompetanse,	men	kan	ha	
forbedringspotensial	når	det	gjelder	egen	rolle	i	undervisningssammenheng	eller	
når	det	gjelder	innovasjon.	En	god	karriereplan	for	en	ledende	professor	vil	også	
legge	til	rette	for	utvikling	på	områder	som	gjør	at	vedkommendes	faglige	
aktivitet	får	effekt	i	hele	kunnskapstrianglet.	
	

3.4.7 Karrieretiltak 
Nedenfor	vil	arbeidsgruppen	peke	på	tiltak	som	er	særlig	relevante	for	ansatte	i	
fase	4:	
	

 Karriereplan	i	samsvar	med	eksempelet	i	boks	12,	under	kategorien	
Internasjonalt	ledende	professor	

 Aktivt	benytte	lederutviklingstiltak	når	det	gjelder	forskningsledelse,	
prosjektledelse	og	institusjonsledelse	

 Være	villig	til	å	utnytte	handlingsrommet	for	lønn	og	andre	
betingelser/fordeler	ved	rekruttering	av	særskilt	attraktive	kandidater	

 God	bistand	og	støtte	til	målsetting	å	få	tildelt	ERC	Advanced	Grant	
 Benytte	sentralt	forankrede	virkemidler	og	ressurser	for	å	rekruttere	

særskilt	attraktive	professorer,	herunder	også	personer	som	har	fått	ERC‐
Consolidator‐	eller	Advanced	Grant	ved	andre	institusjoner,	dette	kan	
dreie	seg	om	å	bruke	kallelse,	bruke	øverste	del	av	lønnsspennet	for	
professorer	og	tilpassede	startpakker	
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 Vurdere	aktiv	tilrettelegging	for	«dual	careers”	og	tilrettelegging	for	
familier	der	det	er	relevant	

 Bygge	aktivt	opp	under	utvikling	av	fremragende	undervisningsopplegg	
knyttet	til	den	ansattes	faglige	områder	

 Legge	til	rette	for	utvikling	av	relevant	innovasjonsaktivitet	knyttet	til	den	
ansattes	faglige	områder	

 Sikre	gode	arbeidsbetingelser	og	mulighet	for	internasjonalisering	og	
mobilitet	for	den	ansatte	og	hennes	forskergruppe	

I	tillegg	vil	vi	peke	på	at	ved	bruk	av	innstegsstillinger	som	virkemiddel	for	å	
rekruttere	særlig	fremragende	talenter	(under	punkt	3.2.),	vil	en	rekruttere	
personer	som	relativt	raskt	kan	utvikle	seg	til	å	bli	en	internasjonalt	ledende	
professor.	
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Boks 18. Eksempel på karriereplan for fast ansatte i vitenskapelige stillinger
Her er eksempel på en konkretisering av hvilke elementer som kan inngå i en karriereplan, definert på 
førsteamanuensisnivå og professor (fase 3), og for internasjonalt ledende professorer, begge med fokus på 
forskning. Denne systematikken blir viktig å følge opp for instituttledere/forskergruppeledere i 
medarbeidersamtalene med den enkelte ansatte.  

Nivå  FASE 3 ‐ Førsteamanuensis

Leveranse   

Kvalitetskrav 
1. Reviewer for tidsskrifter, veileder for masterstudenter, selvstendig forskningsarbeid 
2. Hoved‐ eller medveileder for ph.d‐kandidater 
3. Prosjektleder 
4. Programrådsdeltaker eller leder av masterprogram  
5. Medredaktør i tidsskrift 
6. Får innvilget søknader hos Norges Forskningsråd.

Kompetansekrav  1. Utføre selvstendig forskning innen sitt fagområde 
2. Utføre selvstendig undervisning på masternivå  
3. Bidra til utvikling av undervisningsprogrammer og emner på masternivå 
4. Etablere og lede en forskergruppe bestående av ph.d.‐kandidater 
5. Skaffe finansiering til ph.d.‐stipendier 
6. Bidra til å utvikle egnede ph.d‐ temaer  
7. Motivere ph.d ‐kandidater 
7. Etablere nettverk og samarbeid med forskere ved utenlandske institusjoner. 

Nivå  FASE 3 ‐ Professor 

Leveranse   

Kvalitetskrav 
1. Leder for faggruppe  
2. Deltagelse i bedømmelseskomitéer. 
3. Leder og initiator for større forskningsprogrammer 
4. Programrådsleder for masterprogram og ph.d.  
5. Forhandler fram forskningsprogrammer med støtte fra Norges Forskningsråd 

Kompetansekrav  1. Etablere og lede en forskergruppe bestående av ph.d.‐kandidater, postdoktorer og 
hjelpepersonale. 

2. Inngå allianser og samarbeid med andre forskergrupper.  
3. Utføre selvstendig undervisning på master og ph.d.‐nivå  
4. Bidra til utvikling av internasjonalt ettertraktede undervisningsprogram på master‐ og 

ph.d.‐nivå 
5. Bidra til å utvikle undervisningsprogram/opplegg i samarbeid med relevant privat eller 

offentlig sektor 
6. Selge forslag om etablering av forskningsprogrammer til industri og Norges 

forskningsråd. 
7. Rekruttere studenter, kandidater og forskere 
8. Må kunne selge forskningsprogrammer og ‐prosjekter til gruppen. 

Nivå  FASE 4 ‐ Internasjonalt ledende professor

Leveranse   

Kvalitetskrav 
1. Keynote foredrag på internasjonale konferanser.
2. Internasjonale priser og hedersbevisninger. 
3. Invitasjoner til å undervise og forske ved ledende universiteter. 
4. Vertskap for toneangivende gjesteforskere 
5. Trendsetter for faglitteratur. 
6. Arbeid med stor innflytelse på fagfeltet, også innen undervisning. 
7. Tar initiativer overfor Norges Forskningsråd om hvordan forskning innen fagfeltet skal 

drives 
8.  

Kompetansekrav  1. Må kunne selge sin virksomhet som internasjonalt viktig.
2. Evne, mot og vilje til å være internasjonal trendsetter. 
3. Må kunne inngå allianser og samarbeid med andre internasjonalt ledende 

forskningsgrupper 
4. Initiere og inspirere til nye undervisningsopplegg på master‐ og ph.d.‐nivå, inklusive 

internasjonalt rettet MOOCs og tilsvarende 
5. Bidra til utvikling av faglig innovative og internasjonalt fremragende 

undervisningsprogram på master‐ og ph.d.‐nivå 
6. Inspirerer og initiere til nye og innovative undervisningsprogram/opplegg i samarbeid 

med relevant privat eller offentlig sektor 
7. Evne til strategisk satsing på nye områder/felt. 
8. Akkumulere kunnskap og metoder i gruppen. 
9. Motivere gruppen til å satse på utvalgt fagområde. 
10. Motivere medarbeidere til å benytte innovative arbeidsformer og metoder. 
11. Premissgiver for etablering av nasjonale forskningsprogrammer og for etablering av 

forskningspolitiske virkemidler innen fagområdet 
12 Gi l il j / k l f k i id å i i
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4 Oppsummering 
	
I	dette	dokumentet	har	vi	argumentert	for	behovet	for	en	helhetlig,	
ledelsesforankret	karrierepolitikk	ved	norske	UH‐institusjoner.	Det	nasjonale	og	
det	globale	kunnskapslandskapet	er	i	stor	endring,	og	konkurransen	om	det	
akademiske	personalet	øker.	Forventningene	om	bedre	oppfølging	fra	yngre	
akademikere	øker,	og	det	er	generelt	økende	forventninger	til	oppfølging	av	den	
enkelte	ansatte.	I	tillegg	blir	det	forventet	at	UH‐institusjonene	skal	være	
strategiske	aktører,	både	når	det	gjelder	forskning,	utdanning	og	innovasjon,	og	
ikke	minst	når	det	gjelder	samspillet	mellom	disse.		
	
Arbeidsgruppen	har	med	dette	som	utgangspunkt	utarbeidet	forslag	til	et	
helhetlig	rammeverk	for	karrierepolitikken	og	en	rekke	forslag	til	konkrete	tiltak	
for	ulike	faser	i	karrieren	for	vitenskapelig	personale	i	UH‐sektoren.	Vi	gir	også	
en	rekke	eksempler	på	god	karriereplanlegging	fra	noen	av	UHRs	
medlemsinstitusjoner.	Notatet	har	i	tillegg	en	del	vedlegg	som	gir	oversikter	over	
prosesser	og	temaer	som	vi	tror	kan	være	nyttige	i	det	videre	arbeidet	ved	den	
enkelte	institusjon.	
	

4.1.1 Noen hovedpunkter 
	
 Mange	institusjoner	gjør	allerede	mye.	Utfordringen	ligger	i	å	kombinere	

ulike	tiltak,	ordninger	og	verktøy	i	et	helhetlig	rammeverk.	Rekrutterings‐	og	
mobilitetsstrategier,	likestillingstiltak,	lønnspolitikk,	osv.	må	ses	i	
sammenheng	og	settes	inn	i	en	helhetlig	karrierepolitikk.	

 Karrierepolitikken	må	eies	av	ledelsen	på	institusjonsnivå	og	forvaltes	av	
HR/personal‐	og	forskningsavdeling,	fakulteter	og	enhetene	i	samarbeid.	

 Karriere	ikke	bare	for	institusjonen:	Den	enkelte	vitenskapelig	ansatte	må	
også	ta	ansvar	for	sin	egen	karriereutvikling.	

o Tilbud	og	etterspørsel	må	utvikles	parallelt	
 Karrierepolitikk	for	alle:	

o God	karrierepolitikk	skal	bidra	til	å	utvikle	og	styrke	flere	
fremragende	fagmiljøer,	men	skal	være	for	alle,	også	de	som	ikke	
lykkes	å	nå	internasjonalt	ledende	nivå.	

o Karrierepolitikk	for	hele	karriereløpet,	fra	ph.d.	til	internasjonalt	
ledende	professor	

o Fire	karrierefaser;		
1. Forskerutdanning	(ph.d)	
2. Kvalifiseringsnivå	(postdoktorer,	forskere	og	lektorer)	
3. Fast	ansatte	i	kombinerte	stillinger	(førsteamanuenser											
professorer,	førstelektorer,	dosenter)	
4. Internasjonalt	ledende	professorer	

 Det	trengs	ulike	karrieretiltak	og	perspektiver	på	ulike	nivåer,	men	med	
utgangspunkt	i	noen	gjennomgående	temaer:		
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o Kunnskapstrianglet:	Karrierepolitikk	for	alle	oppgavene,	både	
undervisning,	forskning	og	innovasjon	

o Mobilitet	og	internasjonalisering	som	karrierefremmende	
o Ledelse	som	helt	sentralt,	både	som	et	element	i	karriereutviklingen	

særlig	i	fase	3	og	4,	men	ikke	minst	som	et	springende	punkt	for	å	
utvikle	og	forankre	en	god	karrierepolitikk	på	alle	nivåer	ved	
institusjonene	

 Arbeidsgruppen	foreslår	for	øvrig:	
o Arbeide	med	forankring	av	karrierepolitikken	på	tvers	i	

organisasjonen;	toppledelse,	enhetsledelse,	forskergruppeledelse,	og	
på	tvers	av	administrative	fagavdelinger	

o Bruke/utvikle	konkrete	karriereplaner	og	tilby	dette	til	alle	
o Styrke	fokuset	på	karriereløp	utenfor	UH‐institusjonene	i	fase	1	(og	2)	
o Bedre	håndtering	av	midlertidighet,	ansette	flere	i	fase	2	på	eksterne	

midler	
o Styrke	oppfølgingen	av	postdoktorene	og	de	eksternt	finansierte	

forskerne.	Rammer	for	og	forventninger	til	postdoktorordningen	må	
bli	tydeligere.	

o Strategisk	bruk	av	innstegsstillingene	for	å	rekruttere	internasjonale	
talenter	

o Strategisk	bruk	av	opprykksordning	og	forskningsfri	
o Gjennomgå	egen	rekrutteringsstrategi	og	se	rekruttering	og	videre	

karriereutvikling	i	sammenheng	
o Vurdere	særskilte	tiltak	for	rekruttering	av	toppforskere,	bl.a.	mht.	

lønn	og	andre	betingelser,	raske	ansettelsesprosesser,	dual	careers,	
mm.	 	
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5 Vedlegg 
 

5.1 Det europeiske rammeverket for karrierearbeidet 

5.1.1 ERA og HRS4R 
EU	arbeider	aktivt	for	et	felles	arbeidsmarked	for	forskere.	Man	mener	at	skal	
man	utnytte	kunnskap,	kompetanse	og	innovasjon	til	beste	for	hele	Europa	må	
både	kunnskapen	og	de	som	produserer	den	”flyte	fritt”.	Dette	betyr	at	
forskningsprosjekter	må	utvikles	på	tvers	av	land	og	institusjoner,	forskere	fra	
ulike	land	må	samarbeide	mer	og	de	må	lett	kunne	være	mobile	innenfor	hele	
område.	Dette	er	bakgrunnen	for		ideen	om	ett	felles	forskningsområde	i	Europa,	
European	Research	Area	(ERA)	som	ble	lansert	i	2000	(og	med	mål	om	å	”være	
fullført”	i	2015).	Innenfor	ERA	er	det	forankret	en	rekke	delprosjekter	og	
prosesser.	Innen	karriereområdet	er	det	utviklet	en	felles	strategi	for	bedre	HR‐
politikk	for	forskere:	Human	Resource	Strategies	for	Researchers	(HRS4R)35	
Kjernen	i	denne	politikken	er	Charter	&	Code:	
	

5.1.2 Charter & Code 
European	Charter	for	Researchers	og	the	European	Code	of	Conduct	for	the	
Recruitment	of	Researchers,	ofte	kalt	Charter	&	Code,	består	av	rundt	40	
prinsipper	som	beskriver	forskeres,	arbeidsgiveres	og	finansiørers	rettigheter	og	
plikter	når	det	gjelder	rekruttering,	arbeidsvilkår	og	karriereutvikling	for	
forskere.	Disse	prinsippene	er	frivillige,	men	i	praksis	legges	de	til	grunn	i	en	
rekke	av	EUs	finansieringsordninger	for	forskning.	Det	er	et	eget	
oppfølgingsprogram	i	fem	faser	knyttet	til	Charter	&	Code	som	
forskningsinstitusjonene	inviteres	til	å	følge.	De	institusjonene	som	knytter	seg	
til	en	slik	oppfølging	får	tildelt	logoen	HR	Excellence	in	Research:	
	

	
	
I	2008	foretok	UHR	en	avviksanalyse	av	Charter	og	Code.		I	2011‐2012	
gjennomførte	Universitets‐	og	høgskolerådet	(UHR)	og	Forskningsrådet	
dialogmøter	om	forskerkarriere	og	karriereplanlegging	for	forskere	ved	sju	
institusjoner	i	UH‐sektoren.	(Se	også	boks	2	i	kap	1.1.)	
	
Noen	sentrale	punkter	som	fremkom	etter	disse	dialogmøtene	var:	
	
 Det	er	behov	for	mer	systematisk	tenkning	rundt	karriereplanlegging	

																																																								
35	http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher	
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 Analyser	av	fremtidige	kompetansebehov	bør	legges	til	grunn	for	å	drive	
strategisk	kompetanseutvikling	

 Det	finnes	en	skepsis	blant	forskerne	til	selve	«karriere»‐begrepet	
 Stillingsstrukturen	og	organisasjonsmodellene	er	for	rigid	og	gir	

institusjonene	for	liten	mulighet	til	å	følge	opp	den	enkeltes	karriere	
 Alle	trakk	frem	internasjonal	mobilitet	som	et	viktig	virkemiddel	for	

karriereutvikling	
 Krysspress	mellom	forskning	og	undervisning:	Ettersom	undervisningen	ofte	

er	på	norsk	begrenser	det	ofte	internasjonaliseringen,	samt	at	undervisning	
ofte	ses	på	som	sekundær	aktivitet.	

 Potensiale	for	samarbeid	ble	oppgitt	å	være:	Etablere	flere	nettverk,	sikre	
gode	mottaksordninger	for	innreisende	forskere/stipendiater.		

 Karriere	og	mobilitetsdimensjonen	i	doktorgradsutdanningen	bør	styrkes,	
bl.a.	gjennom	tiltak	som	å	motivere	kandidatene	ved	opptak	for	flere	
karriereveier,	styrke	veiledernes	rolle	og	kompetanse,	integrere	
karriereplanlegging	i	utdannelsen,	utvikle	samarbeidsmodeller	om	ph.d.‐
utdanning	med	forskningsinstitutter	og	næringsliv,	større	fokus	på	generiske	
ferdigheter,	samt	utvikle	modeller	for	secondments	og	utenlandsopphold.	

 Også	tiltak	for	forskere	på	høyere	nivå:	Utviklingssamtaler	og	
medarbeidersamtaler	må	brukes	mer	og	bli	bedre,	mer	vekt	på	samarbeid,	
legge	til	rette	for	robuste	forskergrupper,	systematisere	postdoktor‐
ordningen,	tilby	kurs	i	prosjektledelse	og	forskningsledelse,	profesjonalisere	
akademisk	enhets‐	og	institusjonsledelse.	

	
I	alt	har	181	europeiske	institusjoner	HR‐logoen,	deriblant	7	norske:		
 NTNU	
 Norges	miljø	‐	og	biovitenskapelige	universitet	(NMBU)	
 Universitetet	i	Agder	
 Universitetet	i	Oslo	
 Universitetet	i	Tromsø,	Norges	arktiske	universitet	
 Høgskolen	i	Buskerud	og	Vestfold	(HBV,	tidligereHøgskolen	i	Buskerud	og	

Vestfold)	
 Høgskolen	i	Telemark	

	
I	tillegg	har	8	UH‐institusjoner	signert	Charter	og	Code.	Les	mer	på	Euraxess’	
sider.	
	
Charter	&	Code	omhandler	et	bredt	spekter	av	temaer.	Av	de	31	prinsippene	i	
Charteret	er	det	særlig	følgende	punkter	som	handler	om	karriere	og	
karrierepolitikk:	
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1.12	Kontinuerlig	faglig/profesjonell	utvikling	(Continuing	Professional	
Development)	hvor	det	står	følgende	(vår	utheving):	

Researchers	at	all	career	stages	should	seek	to	continually	improve	themselves	
by	regularly	updating	and	expanding	their	skills	and	competencies.	This	
may	be	achieved	by	a	variety	of	means	including,	but	not	restricted	to,	formal	
training,	workshops,	conferences	and	e‐learning.	

1.20.	Karriereutvikling,	(Career	development)	hvor	det	står	følgende	(vår	
utheving):	

Employers	and/or	funders	of	researchers	should	draw	up,	preferably	within	
the	framework	of	their	human	resources	management,	a	specific	career	
development	strategy	for	researchers	at	all	stages	of	their	career,	
regardless	of	their	contractual	situation,	including	for	researchers	on	fixed‐
term	contracts.	It	should	include	the	availability	of	mentors	involved	in	
providing	support	and	guidance	for	the	personal	and	professional	development	
of	researchers,	thus	motivating	them	and	contributing	to	reducing	any	
insecurity	in	their	professional	future.	All	researchers	should	be	made	familiar	
with	such	provisions	and	arrangements.	

samt		
1.21.	Verdien	av	mobilitet	(Value	of	mobility)	hvor	det	står	følgende	(vår	
utheving):	

Employers	and/or	funders	must	recognise	the	value	of	geographical,	
intersectoral,	inter‐	and	trans‐	disciplinary	and	virtual	mobility	as	well	as	
mobility	between	the	public	and	private	sector	as	an	important	means	of	
enhancing	scientific	knowledge	and	professional	development	at	any	stage	of	a	
researcher’s	career.	Consequently,	they	should	build	such	options	into	the	
specific	career	development	strategy	and	fully	value	and	acknowledge	
any	mobility	experience	within	their	career	progression/appraisal	
system.	
This	also	requires	that	the	necessary	administrative	instruments	be	put	in	
place	to	allow	the	portability	of	both	grants	and	social	security	provisions,	in	
accordance	with	national	legislation.	

1.22.	Tilgang	til	doktorgradsutdanning	og	kontinuerlig	utvikling	(Access	to	
research	training	and	continuous	development)	hvor	det	står	følgende	(vår	
utheving):	

Employers	and/or	funders	should	ensure	that	all	researchers	at	any	stage	of	
their	career,	regardless	of	their	contractual	situation,	are	given	the	
opportunity	for	professional	development	and	for	improving	their	
employability	through	access	to	measures	for	the	continuing	development	of	
skills	and	competencies.	

1.23.	Tilgang	til	karriereveiledning	(Access	to	career	advice)	hvor	det	står	
følgende	(vår	utheving):	

Employers	and/or	funders	should	ensure	that	career	advice	and	job	
placement	assistance,	either	in	the	institutions	concerned,	or	through	
collaboration	with	other	structures,	is	offered	to	researchers	at	all	stages	of	
their	careers,	regardless	of	their	contractual	situation.	

	
Av	de	9	prinsippene	i	Code	of	Conduct	for	recruitment	of	researchers	er	følgende	
de	mest	relevante:	
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2.6.	Anerkjennelse	av	mobilitetserfaringer	(Recognition	of	mobility	
experience)	hvor	det	står	følgende	(vår	utheving):	

Any	mobility	experience,	e.g.	a	stay	in	another	country/region	or	in	another	
research	setting	(public	or	private)	or	a	change	from	one	discipline	or	sector	to	
another,	whether	as	part	of	the	initial	research	training	or	at	a	later	stage	of	
the	research	career,	or	virtual	mobility	experience,	should	be	considered	as	a	
valuable	contribution	to	the	professional	development	of	a	researcher.	

	
2.8.	Anerkjennelse	av	kvalifikasjoner	(Recognition	of	qualifications)	hvor	
det	står	følgende	(vår	utheving):	

Employers	and/or	funders	should	provide	for	appropriate	assessment	and	
evaluation	of	the	academic	and	professional	qualifications,	including	non‐
formal	qualifications,	of	all	researchers,	in	particular	within	the	context	of	
international	and	professional	mobility.	They	should	inform	themselves	and	
gain	a	full	understanding	of	rules,	procedures	and	standards	governing	the	
recognition	of	such	qualifications	and,	consequently,	explore	existing	national	
law,	conventions	and	specific	rules	on	the	recognition	of	these	qualifications	
through	all	available	channels.	

	
2.8	Senioritet	(Seniority)	hvor	det	står	følgende	(vår	utheving):	

The	levels	of	qualifications	required	should	be	in	line	with	the	needs	of	the	
position	and	not	be	set	as	a	barrier	to	entry.	Recognition	and	evaluation	of	
qualifications	should	focus	on	judging	the	achievements	of	the	person	rather	
than	his/her	circumstances	or	the	reputation	of	the	institution	where	the	
qualifications	were	gained.	As	professional	qualifications	may	be	gained	at	an	
early	stage	of	a	long	career,	the	pattern	of	lifelong	professional	
development	should	also	be	recognised.	

	
Arbeidsgruppen	mener	at	selv	om	flere	institusjoner	har	HR‐logoen	og	at	enda	
flere	arbeider	med	å	få	den,	er	det	et	stykke	igjen	for	at	målsettingene	bak	disse	
prinsippene	er	konkretisert	og	satt	ut	i	livet.	En	mer	systematisk	karrierepolitikk	
ville	kunne	oppfylle	de	fleste	av	disse	på	en	bedre	måte.	
	
Det	er	imidlertid	usikkert	hvor	godt	Charter	&	Code	fungerer	i	praksis.	C&C	
består	av	5	faser,	hvor	fase	5	er	en	evaluering	av	ordningen	ved	
enkeltinstitusjoner.	I	2013	og	2014	gjennomføres	slike	evalueringer	ved	flere	
europeiske	institusjoner.	Norske	eksperter	deltar	i	denne	evalueringsprosessen.	
	
Parallelt	med	dette	diskuteres	det	nå	om	man	skal	etablere	en	
sertifiseringsordning	av	C&C.		

5.1.3 Rammeverk og verktøy for karriereutvikling 
For	å	lette	arbeidet	med	en	mer	systematisk	karrierepolitikk	har	de	i	noen	år	
vært	en	del	snakk	om	å	ta	i	bruk	ulike	praktiske	verktøy	som	både	kan	brukes	av	
institusjoner	og	enkeltpersoner.	I	SGHRM36s	arbeidsgruppe	for	karriere	ble	

																																																								
36	”Better	Careers	and	More	Mobility”	er	en	av	Ljubljana‐prosessens	fem	satsingsområder	for	å	
realisere	European	Research	Area	(ERA).	"ERA	Steering	Group	for	Human	Resources	and	
Mobility"	(ERA	SGHRM)	er	arbeidsgruppe	for	denne	satsingen	
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bruken	og	ønskeligheten	av	slike	verktøy	kartlagt	i	201437.	Hovedfunnet	er	at	
dette	er	lite	utbredt,	men	ofte	etterlyst.	I	en	del	land,	bl.a.	Nederland,	Tyskland	og	
til	dels	Finland	har	man	har	utviklet	rammeverk	som	mange	bruker.	Det	viktigste	
unntaket	er	imidlertid	Storbritannia	hvor	stiftelsen	Vitae	har	utviklet	et	
Framework	for	Researchers	Career,	som	de	fleste	britiske	institusjoner	og	mange	
forskere	bruker.	
	
Finansiert	av	EU‐kommisjonen	er	det	også	startet	et	arbeid	med	å	utvikle	et	
rammeverk	for	karriereutvikling	for	forskere.	Et	mål	er	å	utvikle	en	nasjonal	
ramme	for	karriereutvikling	for	vitenskapelig	ansatte.	Prosjektet	startet	opp	
1.1.2015	og	heter	REFLEX.	Det	koordineres	fra	SAIA	i	Bratislava,	Slovakia	og	har	
blant	andre	NTNU	som	partner.		
	

5.1.4 Vitaes Framework for Researchers Career 
I	påvente	av	dette	og	evt.	andre	verktøy	som	er	under	utvikling	gir	vi	nedenfor	en	
nærmere	beskrivelse	av	Vitaes	Framework	for	Researchers	Career:	
	
Dette	rammeverk	er	utviklet	i	nært	samarbeid	med	forskersamfunnet	og	som	har	
vært	testet	ut	i	pilotsammenheng	også	i	flere	andre	europeiske	land,	bl.a.	Norge.	
Vitae	har	identifisert	fire	kompetanseområder/‐domener	som	alle	forskere	vil	ha	
behov	for	å	utvikle.	Disse	er	(fritt	oversatt):	
	
Kompetanseområde	A. Faglig/vitenskapelig	kompetanse	
Kompetanseområde	B. Individuelle	rutiner	og	arbeidsmetoder	
Kompetanseområde	C. Organisering	og	styring	av	forskning	og	

Forskningssamarbeid.	
Kompetanseområde	D. Engasjement	og	formidling	av	resultater	

	

																																																								
37	Se	Report	of	the	2014	SGHRM	WG	on	Professional	Development	of	Researchers		
Adopted	by	the	SGHRM	on	29	September	2014.		
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Dette	rammeverket	med	de	fire	kompetanseområder,	‐	med	underliggende	
delkompetanser,	gir	både	institusjoner	og	forskningsledere,	så	vel	som	den	
individuelle	forsker	et	rammeverk	å	tenke	innenfor:		
	
Forskeren	kan	bruk	dette	for	å	tenke	strategisk	på	sine	sterke	og	svake	sider	ut	
fra	de	mål	man	har	for	egen	karriere.	Bl.a.	hjelper	dette	får	å	utvide	perspektivet	
fra	kun	å	tenke	faglig	fordypning	og	akademisk	kompetanse,	til	å	tenke	helhet.	En	
god	forsker	må	også	kunne	organisere	forskerteam	og	bygge	nettverk,	hun	må	
utvikle	effektive	personlige	rutiner	for	å	rekke	frister	og	organisere	egen	tid	og	
hun	må	kunne	utvikle	dialog	og	samarbeid	med	næringsliv,	offentlig	virksomhet	
eller	presse	for	å	bidra	til	at	hennes	resultater	blir	brukt.	
	
Instituttlederen,	dekanen	eller	rektoren	vil	benytte	dette	ved	rekruttering	
(f.eks.	sette	sammen	team	av	personer	med	ulike	sterke	sider),	i	medarbeider‐
/oppfølgingssamtaler,	for	å	organisere	tilbud	av	kurs	og	andre	
kompetansebyggende	tilbud	og	for	å	organisere	en	mer	systematisk	
karrierepolitikk.	
	

5.1.4.1 Vitaes verktøy for planlegging og oppfølging av egen forskerkarriere 
Mens	vi	kan	se	på	Vitaes	Framework	for	Researchers	Career	som	et	teoretisk	
rammeverk,	har	Vitae	også	utviklet	et	eget	nettbasert	verktøy	som	forskerne	selv	
kan	bruke:	RDF‐planner.	Den	fungerer	som	en	avansert	CV/kompetansekatalog	
som	bygger	på	de	fire	kompetanseområdene	i	rammeverket	og	hvor	den	enkelte	
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forsker	fyller	inn	sin	profil	etter	hvert	som	ulike	kompetansemål	er	nådd.	Merk	
at	dette	er	noe	kun	forskeren	selv	har	tilgang	til.	En	viktig	gevinst	er	at	den	
hjelper	enkelte	forsker	å	holde	oversikt	over	egen	utvikling.	Vitae	kaller	dette	et	
verktøy	for	”self	assessment”	og	for	å	øke	egen	”competence	awareness”.	
	
Mer	informasjon	om	Vitaes	Research	Development	Framework	og	RDF‐planner:	
https://www.vitae.ac.uk	
	
Et	alternativ	til	Vitaes	verktøy	er	MyIDP	(Individual	Development	Plan):	som	er	
et	nettbasert	verkøy	som	særlig	brukes	i	USA.		
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5.2 Rekruttering av medarbeidere 
	
I	en	kunnskapsorganisasjon	som	universiteter	og	høgskoler,	er	rekruttering	av	
medarbeidere	en	viktig	investering	som	ofte	gjøres	i	et	langsiktig	perspektiv.		
	
Det	er	derfor	viktig	å	arbeide	strategisk	og	langsiktig	med	dette.	Arbeidet	kan	
inndeles	i	ulike	trinn,	her	vist	ved	figuren	under.	
	

	
	
Definere	kompetansebehov	
	
Studieportefølje	og	forskningstematiske	satsinger	
Behovet	for	å	rekruttere	medarbeidere	oppstår	enten	ved	igangsetting	av	nye	
studier	eller	forskningsprosjekter,	alternativt	ved	ledighet	i	stilling.	Det	er	mao	
den	faglige	aktiviteten	som	er	styrende	for	type	kompetanse	og	type	stilling	det	
skal	rekrutteres	inn	i.	Innholdet	i	studieporteføljen	utvikler	seg	over	tid,	og	
ledighet	i	stillinger(er)	gir	en	anledning	til	å	revurdere	hvilken	kompetanseprofil	
denne	stillingen	(stillingene)	bør	ha	videre	framover.	
	
Bemanningsplaner	
Dette	krever	imidlertid	at	det	utarbeides	og	vedlikeholdes	langsiktige	
bemanningsplaner	som	definerer	både	kompetanse‐	og	stillingsbehov	noen	år	
fram	i	tid.	En	slik	langsiktig	plan	vil	også	ha	oversikt	over	både	
utvidelse/nedskalering	av	studietilbud	og	forskningsaktivitet,	og	ledighet	i	
stillinger.	Det	er	et	verktøy	som	gir	mulighet	for	å	utnytte	det	handlingsrommet	
som	ligger	i	dette,	både	til	å	dreie	innholdet	i	eksisterende	studier,	og	til	å	skalere	
aktivitetens	omfang.	
	
Utarbeide	stillingsbeskrivelse	–og	annonse	samt	utlysing	
Stillingsbeskrivelsens	innhold	må	vise	både	stillingens	oppgaver	og	
ansvarsområder,	samt	hvilke	kvalifikasjonskrav	som	stilles	for	å	møte	dette.	
Samtidig	er	det	også	viktig	å	ta	med	seg	at	stillingsbeskrivelsen	skal	gi	
potensielle	kandidater	lyst	til	å	jobbe	hos	denne	institusjonen.	Det	er	mao	en	
annonse	som	selger	et	budskap	ut	i	et	arbeidsmarked	der	konkurransen	kan	
være	hard	om	de	beste	hodene,	både	nasjonalt	og	internasjonalt.	En	selger	mer	
enn	en	jobb,	en	tilkjennegir	også	hvilket	fagmiljø	en	kommer	til	(beskrive	hvilke	
andre	stillinger	som	er	tilknyttet	fagområdet),	hvilke	muligheter	som	ligger	her	
for	den	som	tilsettes	(en	”pakke”	som	eksempelvis	kan	bestå	av	driftsmidler	til	
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forskning,	stipendiater,	laboratoriefasiliteter	og	vitenskapelig	utstyr,	pedagogisk	
skolering,	kurs	i	prosjektledelse,	forskningsledelse	og	utdanningsledelse	mv).	SE	
også	avsnitt	om	innstegsstillinger.	
	
Om	stillingen	skal	kunngjøres	nasjonalt	og/eller	internasjonalt	er	også	viktig	å	ta	
stilling	til	tidlig	i	prosessen,	slik	at	ansatte	med	nettverk	innen	fagfeltet	kan	
informere	om	ledige	stillinger.	Målrette	rekrutteringen	mot	særskilte	
forskningsmiljø,	nettverk,	konferanser	og	lignende.		
	
Dialog	med	kandidatene	
Erfaringsmessig	tar	ofte	rekrutteringsprosessene	til	vitenskapelige	stillinger	
forholdsvis	lang	tid.	Årsaken	til	dette	er	at	de	vitenskapelige	arbeidene	skal	
gjennom	en	sakkyndig	vurdering,	de	best	kvalifiserte	kandidatene	skal	normalt	
avholde	en	prøveforelesning	og	intervju.	Det	anbefales	derfor	å	ha	dialog	med	de	
mest	aktuelle	kandidatene	underveis	i	prosessen,	for	å	opprettholde	deres	
motivasjon	og	engasjement	for	å	velge	å	arbeide	ved	nettopp	denne	institusjonen.	
Dette	er	også	viktig	straks	tilsettingsvedtaket	er	gjort,	og	vilkårene	for	
tilsettingsforholdet	skal	fastsettes.	
	
Ved	flere	institusjoner	arbeides	det	med	å	korte	inn	tiden	for	rekruttering,	bl.a.	
gjennom	tofaset	prosess	med	en	rask	første	siling	med	utarbeidelse	av	short	list	
og	så	en	grundigere	vurdering	av	et	lite	antall	søkere.		
	
En	god	rekrutteringsprosess	legger	grunnlaget	for	en	god	karriereoppfølging	
etter	hvert.	Når	tilsettingsvedtaket	er	fattet	og	arbeidsavtalen	er	underskrevet	er	
rekrutteringsprosessen	formelt	avsluttet.	Det	anbefales	imidlertid	at	den	første	
tiden	som	nytilsatt	gis	mye	oppmerksomhet.	Det	er	da	en	danner	seg	et	inntrykk	
av	institusjonen	og	arbeidsmiljøet.	Og	det	er	da	det	bør	gis	obligatorisk	
opplæring	i	virksomhetens	mål,	verdier	og	strategier,	mine	rettigheter	og	plikter	
som	ansatt	og	bruk	av	IT‐verktøy	mv.	Et	godt	planlagt	mottak	og	oppfølging	den	
første	tiden	gir	mulighet	for	en	rask	integrering	i	arbeidsmiljøet,	noe	som	kan	
bidra	til	en	god	start	for	den	enkelte	og	skape	motivasjon	i	sitt	nye	
arbeidsforhold	og	som	sagt	legge	grunnlaget	for	en	god	karriereutvikling.		
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5.3 Rettslig rammeverk: Handlingsrom og utfordringer ved ansettelse 
og opphør 

	
Vi	vil	her	peke	på	noe	formelle	og	praktiske	forhold	som	gjelder	ansettelse	og	
opphør	i	vitenskapelige	stillinger,	som	kan	virke	hemmende	med	hensyn	til	
oppnå	god	karriereutvikling	for	midlertidig	ansatte	i	forskerstillinger,	og	sikre	at	
institusjonene	får	et	best	mulig	rekrutteringsgrunnlag	for	ledige	stillinger.	
	
Rettslig	rammeverk	og	handlingsrom	
ansettelse	i	universitets‐	og	høyskolesektoren	er	regulert	av	lov	om	statens	
tjenestemenn	(tjml),	lov	om	arbeidsmiljø,	arbeidstid	og	stillingsvern	mv	(aml)	og	
lov	om	universiteter	og	høyskoler	(uhl),	samt	forvaltningsloven	(fvl).	
	
Hovedregelen	er	at	arbeidstakere	skal	ansettes	fast	(tjml	§	3	nr.	2).	Regelverket	
åpner	unntaksvis	opp	for	midlertidige	tilsettinger	(tidsavgrensede	
arbeidskontrakter).	Unntak	fra	regelen	om	fast	ansettelse	finnes	i	tjml	§	3,nr.	2,	
bokstavene	a‐f,	og	i	tjml	forskrift	§	3,	5,	5	b,	uhl	§	6‐4,	6‐5	og	6‐6.	Lovverket	
anvender	to	ulike	begreper	på	tidsavgrenset	ansettelse,	henholdsvis	midlertidig	
og	åremål.	Det	er	også	gitt	noen	særregler	for	midlertidig	ansettelse	av	
vitenskapelig	personale:	ansettelse	på	kvalifiseringsvilkår	ved	mangel	på	
kvalifiserte	søkere,	ansettelse	i	lavere	stilling	ved	mangel	på	kvalifiserte	søkere,	
bistillinger,	og	forenklet	ansettelse	for	å	utføre	oppdrag	som	er	eksternt	
finansiert.	
	
Oppsigelse	i	statlig	virksomhet	er	regulert	i	tjenestemannsloven,	og	vilkårene	
avhenger	av	hvor	lenge	arbeidstakeren	har	vært	tilsatt:	Tjml	§	9	regulerer	
oppsigelse	i	de	første	tjenesteår,	slik	at	fast	ansatt	tjenestemann	med	mindre	enn	
to	års	tjeneste	og	midlertidig	ansatt	tjenestemann	med	mindre	enn	fire	års	
sammenhengende	tjeneste	kan	sies	opp	fra	sin	stilling	når	det	har	saklig	grunn	i	
virksomhetens	eller	tjenestemannens	forhold.	Tjml	§	10	regulerer	oppsigelse	
etter	de	første	tjenesteår,	slik	at	fast	ansatt	tjenestemann	med	mer	enn	to	års	
sammenhengende	tjeneste	og	midlertidig	tjenestemann	med	mer	enn	fire	års	
sammenhengende	tjeneste	(sterkt	stillingsvern)	kan	sies	opp	med	seks	
måneders	frist	når	stillingen	inndras	eller	arbeidet	faller	bort.			
	
Lovverket	gir	institusjonene	langt	på	vei	et	tilfredsstillende	handlingsrom	for	å	
kunne	ansette	vitenskapelig	personale	i	faste	og	midlertidige	stillinger.	Vi	
vurderer	det	slik	at	bestemmelsene	om	ansettelse	og	opphør	i	liten	grad	setter	
formelle	hindringer	for	vitenskapelig	personales	muligheter	for	karriereutvikling	
og	kompetansebygging,	og	for	institusjonenes	muligheter	for	å	arbeide	med	
rekruttering	og	karriereutvikling.	
	
Utfordringer	ved	opphør	av	tilsettingsforhold	når	arbeidet	faller	bort		
Vi	vil	imidlertid	peke	på	noen	utfordringer	ved	praktisering	av	de	
bestemmelsene	som	gjelder.	Et	forhold	som	kan	oppleves	som	krevende,	er	
lovverkets	bestemmelser	og	prosedyrer	om	opphør	av	ansettelse	(fast	og	
midlertidig),	og	reglene	om	det	sterke	stillingsvernet	som	inntrer	etter	hhv	mer	
enn	to	og	fire	års	sammenhengende	tjeneste.	Særlig	ved	sterkt	stillingsvern	
gjelder	omfattende	krav	til	arbeidsgivers	begrunnelser	og	saksbehandling	ved	
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opphør.	Oppsigelse	i	statlig	sektor	utløser	omfattende	rettsvirkninger,	med	blant	
annet	seks	måneders	oppsigelsestid,	klageadgang,	fortrinnsrett	til	passende	
stillinger,	og	ventelønn,	finansiert	av	arbeidsgiver.		
	
Oppsigelsesprosesser	er	ofte	ressurskrevende,	og	ved	tvister	i	oppsigelsessaker	
kan	prosessene	bli	langvarige	og	være	utfordrende	både	med	hensyn	til	
ressursbruk	og	kompetanse.	Skal	institusjonene	unngå	å	bli	påført	utilsiktede	
økonomiske	forpliktelser,	må	oppsigelsesprosessen	iverksettes	minst	8‐9	
måneder	før	arbeidskontrakten	utløper.	når	det	gjelder	opphør	av	tilsettings‐
forhold	for	ansatte	med	sterkt	stillingsvern.	Selv	om	mange	andre	hensyn	også	
har	betydning	i	en	rekrutteringsprosess,	mener	arbeidsgruppen	at	de	høye	
prosessomkostningene	bidrar	til	at	institusjonene	kan	ha	økonomisk	motiv	for	å	
unngå	at	midlertidig	ansatte	oppnår	mer	enn	fire	års	sammenhengende	tjeneste,	
dersom	det	ikke	er	behov	og	økonomisk	handlingsrom	for	å	tilsette	
vedkommende	fast.	Dette	kan	medvirke	til	at	ansatte	i	midlertidige	stillinger	får	
en	mer	usammenhengende	karriereutvikling	enn	ønskelig.	
	
Kortvarige	prosjekter	og	ansettelser	
I	forhold	til	eksternt	finansierte	prosjekter	er	det	utfordringer	knyttet	til	at	
tilsagn	om	midler	gjerne	gis	for	korte	tidsrom.	Bekreftelse	fra	oppdragsgiver	om	
videreføring	av	finansiering	kan	gis	på	et	sent	tidspunkt	i	perioden,	i	noen	
tilfeller	bare	uker	før	gjeldende	kontrakt	utløper.	For	prosjekter	som	har	kortere	
varighet	enn	det	en	oppsigelsesprosess	normalt	tar,	vil	resultatet	kunne	bli	at	det	
ikke	er	økonomiske	rammer	for	å	foreta	tilsetting	av	ansatte	som	har	
opparbeidet	sterkt	stillingsvern,	fordi	dette	reelt	krever	finansiering	for	
minimum	8‐9	måneder.	Dette	kan	medvirke	til	at	midlertidig	ansatte	som	ikke	
har	sterkt	stillingsvern	men	vil	oppnå	det	i	løpet	av	prosjektperioden,	kan	stille	
svakere	i	konkurransen	om	kortvarige	prosjektstillinger	som	kan	gi	nyttig	
forskningserfaring	og	kompetanse,	og	midler	til	livsopphold	i	påvente	av	mer	
langvarige	eller	faste	tilsettinger.	Dette	gjelder	hovedsakelig	eksternt	finansierte	
stillinger	som	ikke	blir	lyst	ut,	jf.	forskrift	til	tjml	§	2	nr.	4.	
	
Et	annet	forhold	som	kan	virke	begrensende	på	kompetanse‐	og	
karriereutvikling	for	midlertidig	ansatte,	er	begrensningene	i	mulighetene	for	å	
kunne	utføre	permanente	oppgaver	ved	institusjonen.	For	den	enkelte	unge	
forsker	vil	det	virke	karrierefremmende	å	få	erfaring	med	ulike	typer	oppgaver	
innen	akademia,	også	undervisning	og	veiledning.	Det	er	også	viktig	for	
institusjonene	å	bygge	kompetanse	og	rekrutteringsgrunnlag	for	faste,	
kombinerte	stillinger.	Alle	parter	har	derfor	interesse	av	å	kunne	bruke	blant	
andre	forskere	på	eksternt	finansierte	prosjekter	på	hele	bredden	av	institusjonens	
oppgaver.	Bruk	av	midlertidig	ansatte	forskere	(jf.	tjml	§	3	nr	2	bokstav	a)	til	
ordinære	undervisningsoppgaver	kan	imidlertid	utløse	krav	om	fast	tilsetting	for	
den	delen	av	stillingen	dette	gjelder,	som	er	rettsvirkningen	av	ulovlig	
midlertidig	tilsetting.	Dette	gir	institusjonene	motiv	for	å	unngå	at	midlertidig	
tilsatte	forskere	benyttes	til	andre	formål	enn	de	midlertidige	oppgavene	de	er	
ansatt	for	å	utføre,	siden	dette	normalt	ikke	er	en	ønsket	rekrutteringsmåte	til	
faste	stillinger.	For	den	enkelte	unge	forsker	medvirker	dette	til	at	bredden	i	
erfaring	og	kompetansebygging	blir	smalere	enn	ønskelig.	Både	for	den	enkelte	
og	for	institusjonene	kan	det	være	ønskelig	at	lovverket	gir	større	fleksibilitet	i	
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hvilke	typer	oppgaver	som	kan	tillegges	midlertidige	forskerstillinger,	også	
oppgaver	av	mer	varig	art.	
	
Åremålsstillinger	og	utdanningsstillinger		
Lovverket	gir	adgang	til	ansettelse	på	åremål	for	stillinger	som	stipendiat,	
postdoktor,	spesialistkandidat,	vitenskapelig	assistent,	dekan,	instituttleder	og	
for	undervisnings‐	og	forskerstillinger	når	skapende	eller	utøvende	kunstnerisk	
kompetanse	inngår	som	et	vesentlig	element	i	kompetansekravet.	Ansatte	i	
åremålsstillinger	og	utdanningsstillinger	er	unntatt	fra	reglene	om	det	sterke	
stillingsvern.	Det	innebærer	at	denne	gruppen	tjenestemenn,	også	etter	fire	års	
tilsetting	i	åremålsstillingen,	skal	fratre	uten	oppsigelse	på	dato	for	opphør	av	
arbeidskontrakten.		
	
Fornyings‐,	administrasjons‐	og	kirkedepartementet	har	imidlertid	forutsatt	at	
arbeidsforhold	inngått	med	ulike	hjemmelsgrunnlag	skal	vurderes	samlet,	og	at	
rettsvirkninger	skal	knyttes	til	den	stilling	arbeidstakeren	er	i	på	tidspunktet	for	
beregning	av	tjenestetiden.	Det	innebærer	at	hvis	arbeidstaker	først	er	fire	år	i	
utdanningsstilling	og	deretter	går	direkte	over	i	annen	stilling	ved	institusjonen,	
så	medregnes	stipendiatperioden	i	forhold	til	fireårsregelen.	Konsekvensen	er	at	
vedkommende	umiddelbart	får	sterkt	stillingsvern	etter	tjml	§	10.	
Kunnskapsdepartementet	har	i	brev	til	FAD	av	4.	juni	2009	påpekt	at	gjeldende	
fortolkning	av	tjenestemannsloven		
	

…	stiller	det	universitet	som	har	hatt	vedkommende	tilsatt,	og	uteksaminert	
kandidaten,	i	en	betydelig	vanskeligere	posisjon	enn	andre	arbeidsgivere,	
herunder	andre	universiteter,	høyskoler	og	forskningsinstitutt,	ved	at	de	ikke	
kan	tilsette	doktoranden	i	en	midlertidig	stilling	direkte	etter	
stipendiatstillingen	uten	at	vedkommende	oppnår	sterkt	stillingsvern.		

	
Fra	sektoren	er	det	blitt	anført	at	når	stipendiater	gis	sterkt	stillingsvern,	settes	
kvalifikasjonsprinsippet	ut	av	kraft,	og	institusjonene	avskjæres	fra	mulighet	til	å	
sikre	høyest	mulig	tilgjengelig	kompetanse	gjennom	fri	konkurranse	om	
stillingene.	Det	er	erfaring	for	at	fireårsregelen	i	noen	grad	fører	til	at	
institusjonene	vegrer	seg	for	å	tilsette	stipendiater	med	nylig	avlagt	doktorgrad.	
Dette	kan	i	praksis	virke	hemmende	på	den	enkeltes	karriereutvikling	og	på	
institusjonenes	valg	av	de	beste	kandidatene	til	ledige	midlertidige	stillinger,	og	
medvirke	til	at	unge	talenter	søker	seg	til	andre	sektorer	hvor	det	gis	mer	
sammenhengende	karrieremuligheter.	Arbeidsgruppen	ser	det	som	
hensiktsmessig	at	ansettelsesperioder	som	utgjør	ren	doktorgradsutdanning	i	
stipendiatstillingen	ikke	bør	medregnes	ved	beregning	av	tjenestetid	etter	tjml	§	
10,	jf.	§	13.	
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