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MØTEPROTOKOLL
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33/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
33/15

Forslag til vedtak:
Godkjent.
Møtebehandling
Vedtak
Godkjent.
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34/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
34/15

Forslag til vedtak:
Godkjent.
Møtebehandling
Vedtak
Godkjent.
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35/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 12.06.15
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
35/15

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
Møtebehandling
Vedtak
Tatt til orientering.
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36/15 Rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
36/15

Forslag til vedtak:
1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet til
orientering.
2. Leder av universitetets studieutvalg gis fullmakt til å utarbeide uttalelse til
universitetsstyret på grunnlag av diskusjonen i møtet.
Møtebehandling
Følgende elementer var opp i diskusjonen:
Studieutvalget diskuterte hvorvidt de fire punktene foreslått for videre utredning er de som
best «speiler» rapporten i sin helhet.
Det fokuseres (for) mye på ramme/form.
Undervisningskvalitet bør fremheves i større grad.
- den gode foreleser
- vektlegging av undervisningskompetanse ved tilsetting
- rekruttering
- incentiver for å heve undervisningskvaliteten
- opplæring av nye ledere
Det ble uttrykt ulike syn når det gjelder behovet for et avvikssystem.
Studierådenes rolle bør vurderes. Man bør også se nærmere på studiekoordinatorrollen.
Sterkere fokus på studieprogramnivået er viktig.
- helhet og sammenheng
- studieprogramledelse
- fra studiekoordinator til studieprogramleder
- oppgaver som må ivaretas – av hvem?
Vedtak
1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet
til orientering.
2. Leder av universitetets studieutvalg gis fullmakt til å utarbeide uttalelse til
universitetsstyret på grunnlag av diskusjonen i møtet.
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37/15 Søknad om dispensasjon for mulighet til gjenbruk av
masteroppgave fra Økonomi og administrasjon – Siviløkonom,
masterprogram til Regnskap og revisjon - Siviløkonom,
masterprogram
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
37/15

Forslag til vedtak:
1. Universitetets studieutvalg gir Handelshøyskolen dispensasjon fra forskrift om studier og
eksamen ved Universitetet i Agder § 8-4. Dispensasjonen gjelder mulighet til å innvilge
fritak for masteroppgave i Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram på
grunnlag av masteroppgave i Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, masterprogram.
2. Forutsetningen for å gi fritak er at masteroppgaven i Økonomi og administrasjon –
Siviløkonom, masterprogram er skrevet innen relevant fagområde for Regnskap og
revisjon – Siviløkonom, masterprogram, samt at karakteren er minimum C.
3. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i
Agder § 2.

Møtebehandling
Studieutvalget hadde følgende kommentar:
Studieutvalget stilte seg undrende til det faktum at masteroppgaven i de to
masterprogrammene har samme emnekode. Dette må justeres. En slik justering vil innebære
egne emnebeskrivelser for de to emnene, og læringsutbyttet i masteroppgaven for MRR vil
kunne gi faglig grunnlag for å vurdere fritakssøknader.
Vedtak
1. Universitetets studieutvalg gir Handelshøyskolen dispensasjon fra forskrift om studier og
eksamen ved Universitetet i Agder § 8-4. Dispensasjonen gjelder mulighet til å innvilge
fritak for masteroppgave i Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram på
grunnlag av masteroppgave i Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, masterprogram.
2. Forutsetningen for å gi fritak er at masteroppgaven i Økonomi og administrasjon –
Siviløkonom, masterprogram er skrevet innen relevant fagområde for Regnskap og
revisjon – Siviløkonom, masterprogram, samt at karakteren er minimum C.
3. Handelshøyskolen må utarbeide egen emnebeskrivelse for masteroppgaven i Regnskap og
revisjon – Siviløkonom, masterprogram, med egen emnekode.
4. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i
Agder § 2.
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38/15 Programevaluering av ph.d.-spesialiseringene i
litteraturvitenskap og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og
pedagogikk
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
38/15

Forslag til vedtak:
Universitetets studieutvalg tar programevalueringen av ph.d.-spesialiseringene i
litteraturvitenskap og språkvitenskap til orientering.
Møtebehandling
Vedtak
Universitetets studieutvalg tar programevalueringen av ph.d.-spesialiseringene i
litteraturvitenskap og språkvitenskap til orientering.
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39/15 Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og
egenbetalingsforskriften – høringsuttalelse
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
39/15

Forslag til vedtak:
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse på grunnlag av
saksframlegget og diskusjonen i møtet.
Møtebehandling
Studieutvalget hadde følgende kommentarer:
Når det gjelder nasjonale deleksamener, vises det til UiAs høringsuttalelse.
Når det gjelder krav om lovlig opphold som vilkår for studierett, er det en del
uklarheter. Det stilles spørsmål om hvordan man skal forholde seg i forbindelse med
nettstudier, MOOCs og ph.d.-studier.
Studieutvalget har ingen innvendinger mot at det skal kunne stilles krav til studentene
om bærbar PC.
Vedtak
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse på grunnlag av
saksframlegget og diskusjonen i møtet.
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40/15 Møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015
Behandlet av
1 Universitetets studieutvalg

Møtedato
12.06.2015

Saknr
40/15

Forslag til vedtak:
Det fastsettes følgende møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015:
- fredag 4. september
- fredag 16. oktober
- fredag 20. november
Møtebehandling
Vedtak
Det fastsettes følgende møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015:
- fredag 4. september
- fredag 16. oktober
- fredag 20. november
Møtestart er kl. 9.00.

15

11

Arkivsak.:

15/00399

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

25.08.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
04.09.2015

Referatsaker til universitetets studieutvalg 04.09.15
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
Følgende referatsaker legges fram for universitetets studieutvalg:
 Styreprotokoll 20.05.15
 Styreprotokoll 25.06.15
 Protokoll fra Utdanningsutvalget, UHR 27.05.15
 Muntlig orientering om ny studieavdeling ved UiA

Vedlegg:
Styreprotokoll 200515.pdf
Styreprotokoll 250615.pdf
UU, UHR - referat 270515.pdf
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MØTEPROTOKOLL
Universitetsstyret
Dato:
Sted:
Arkivsak:

20.05.2015 kl. 9:15
Campus Grimstad, Uglandsstua
15/00555

Tilstede:

Rektor Torunn Lauvdal
Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik
Førstelektor Morgan Konnestad
Postdoktor Marianne Skreden
Seniorrådgiver Heidi Kristensen
Student Hilde Kristin Steen
Student Kjetil Nyjordet
Professor Kathrine Skretting
Daglig leder Helene Falch Fladmark

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø
Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt
Advokat Bjørn Stordrange
Rådmann Harald Danielsen

Andre:

Viserektor Marit Aamodt Nielsen
Viserektor Dag Gjerløw Aasland
Universitetsdirektør Tor A. Aagedal
Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
Universitetsdirektør Tor A. Aagedal
Økonomidirektør Kjetil Hellang
Budsjettsjef Kristian Jørgensen
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen

Protokollfører:

Elin Gauslaa
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33/15Godkjenning av innkalling
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
33/15

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes

Vedtak
Innkallingen ble godkjent
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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34/15Godkjenning av saksliste
Behandlet av
2 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
34/15

Forslag til vedtak:
Sakslista godkjennes
Møtebehandling
Delt ut på møtet/ettersendt:
-

Justert saksliste
Drøftingsreferat 18.5.15
S-sak 38/15: Høringsuttalelser internfordeling 2016
S-sak 39/15: Søknad master i rettsvitenskap

Vedtak
Sakslista ble godkjent
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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35/15Protokoll fra forrige møte
Behandlet av
3 Universitetsstyret
4 Fakultetsstyret for Fakultet for helse- og
idrettsvitenskap

Møtedato
20.05.2015
03.06.2015

Saknr
35/15

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes

Vedtak
Protokollen godkjennes
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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36/15Dialogmøte med Grimstad kommune
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
36/15

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak
Grimstad kommune v/ ordfører Hans Antonsen og rådmann Per Kristian Vareide var invitert
til dialog med universitetsstyret. Disse temaene ble tatt opp:
1. Generell status fra Grimstad kommune v/Grimstad kommune
2. Mechatronics Innovation Lab – status, bygging og reguleringsbehov, fremdrift v/UiA
(økonomidirektør Kjetil Hellang)
3. Prosjektoppdatering Campus Grimstad Helse og e-helsesamarbeidet v/ UiA (dekan Stephen
Seiler)
4. Beredskap (bidrag fra Grimstad til forskerteam CIEM - under vurdering) v/Grimstad kommune
5. Studentene, studiestartfestivalen / Color festival. Studentene bruker byen! v/Grimstad kommune
6. Biblioteket v/Grimstad kommune
7. Agder naturmuseum/universitetsmuseum, status v/ UiA (universitetsdirektør Tor Aagedal)
8. Campus Grimstad, tiltak i gang for gjennomføring av områdeplanen, bl.a. området Vesterled og
Campus Grimstad Arena v/Grimstad kommune
9. Flytting av funksjoner – mellom Campus Grimstad og Campus Kristiansand – generell betraktning
v/Grimstad kommune

Styret takker for en god og konstruktiv dialog

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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37/15UiAs resultater 2014 - Virkning for rammetildeling fra KD for 2016
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
37/15

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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38/15Internfordeling 2016 - Nye studietyper
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
38/15

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar å kategorisere studieprogram ved hjelp av studietyper slik det er skissert i
saksframlegget.
2. Styret vedtar en fordeling mellom fast og variabel tildeling i emnemodulen på 50/50.
3. Styret vedtar seks studiekategorier slik det er foreslått i saksunderlaget. Styret ber
universitetsdirektøren vurdere presiseringer i beskrivelsen av kategoriene med utgangspunkt i
fakultetenes høringsuttalelser, og legge fram endelig forslag til beskrivelse ved behandlingen
av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016.
4. Styret vedtar at emner innenfor lærerutdanningene skal ha en differensiert vekting.
5. Styret forutsetter at vektene for studiekategorier settes slik at omfordelingen mellom
fakultetene i denne omgang holder seg innenfor sikringsbestemmelsen på 3%. Styret ber
universitetsdirektøren komme tilbake med forslag til vekting av studiekategorier ved
behandlingen av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016.
6. Styret ber universitetsdirektøren kategorisere studieprogram med tanke på implementering
ved internfordelingen for 2016.

Møtebehandling
Tillitsvalgte behandlet saken i møte 18.5.15 og tok saken til etterretning.
Votering
Universitetsdirektørens forslag til vedtak i vedtakets punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Rektor foreslo etter diskusjon i styret at de resterende punktene i vedtaket ble reformulert av
universitetsdirektøren, i samarbeid med Nordgård Vik. Dette forslaget ble fremmet:
3. «Styret ber universitetsdirektøren jobbe videre med forslag til studiekategorier i dialog med
fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Styret ber i tillegg universitetsdirektøren om å
vurdere særkostnader knyttet til praktisk-estetiske fag i lærerutdanningen. Styret ber
universitetsdirektøren legge fram endelig forslag til studiekategorier ved behandlingen av
modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016.
4. Styret forutsetter at vektene for studiekategorier settes slik at omfordelingen mellom
fakultetene i denne omgang holder seg innenfor sikringsbestemmelsen på 3%. Styret ber
universitetsdirektøren komme tilbake med forslag til vekting av studiekategorier ved
behandlingen av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016.
5. Styret ber universitetsdirektøren kategorisere studieprogram med tanke på implementering
ved internfordelingen for 2016.
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Styret vedtok enstemmig forslaget til endring.

Vedtak
1. Styret vedtar å kategorisere studieprogram ved hjelp av studietyper slik det er skissert i
saksframlegget.
2. Styret vedtar en fordeling mellom fast og variabel tildeling i emnemodulen på 50/50.
3. Styret ber universitetsdirektøren jobbe videre med forslag til studiekategorier i dialog med
fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Styret ber i tillegg universitetsdirektøren om å
vurdere særkostnader knyttet til praktisk-estetiske fag i lærerutdanningen. Styret ber
universitetsdirektøren legge fram endelig forslag til studiekategorier ved behandlingen av
modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016.
4. Styret forutsetter at vektene for studiekategorier settes slik at omfordelingen mellom
fakultetene i denne omgang holder seg innenfor sikringsbestemmelsen på 3%. Styret ber
universitetsdirektøren komme tilbake med forslag til vekting av studiekategorier ved
behandlingen av modell og kriterier i forbindelse med internfordelingen for 2016.
5. Styret ber universitetsdirektøren kategorisere studieprogram med tanke på implementering
ved internfordelingen for 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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39/15 Søknader om etablering og nedlegging av studier 2016
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
39/15

Forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i § 3-3 i lov om universiteter og høyskoler vedtar styret å etablere Anvendt
filosofi, bachelorprogram. Studieplan legges fram for universitetets studieutvalg til
godkjenning.
2. Styret avslår søknad om etablering av Sceneprodusent, masterprogram.
3. Styret avslår søknad om etablering av Teknologi og e-læring for lærere, årsstudium.
4. Styret stiller seg positivt til forslaget om å etablere Rettsvitenskap/Internasjonal rett,
masterprogram. Rektor får fullmakt til å godkjenne dokumentasjon som skal danne
grunnlag for sakkyndig vurdering og oppnevne eksterne sakkyndig komité.
5. Styret er innstilt på å disponere nye frie studieplasser til masterprogram i
rettsvitenskap/internasjonal rett. Dersom UiA ikke tildeles nye studieplasser, tildeles 30
nye studiepoeng til fakultetet. Styret er også innstilt på å finansiere etableringskostnader
på 0,5 mill. kr. Øvrig ressursbehov må dekkes via omdisponering innenfor fakultetets
ramme. Fakultetet bes foreslå omdisponering før styret tar endelig stilling til etablering
etter ekstern sakkyndig vurdering.
6. Styret ber universitetsdirektøren fremme søknad til Kunnskapsdepartementet om rett til å
tildele grad og tittel Master i rettsvitenskap.
7. Styret ber universitetsdirektøren fremme forslag til rutiner for hvordan søknader om støtte
fra eksterne parter til utredning av nye studietilbud skal behandles.
8. Styret vedtar nedlegging av følgende studier fra og med studieåret 2016-2017:
‐ Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)
‐ Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, klassisk deltid (30 studiepoeng)
‐ Flyteknikk, bachelorprogram
‐ Programmering og multimedia, årsstudium
9. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes
frist for utstedelse av vitnemål for Flyteknikk, bachelorprogram, til 31.08.19.

Møtebehandling
Tillitsvalgte behandlet saken i møte 18.5.15. Merknad til saken fremgår av s-sak 45/15 nr. 6

Votering
punkt 1:

Det ble votert over alternativt å avslå dette studiet
Universitetsdirektørens forslag til vedtak fikk 6 mot 3 stemmer
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Det ble fremmet slikt tillegg:
«Studiet skal evalueres etter tre år»
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer.
Punkt 2:

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Punkt 3:

Styret vedtok enstemmig å utsette behandlingen av dette studiet

Punkt 4-6

Etter styrets foreløpige drøfting fremmet universitetsdirektøren et revidert
forslag til vedtak til erstatning for pkt 4-6.
Nytt pkt. 4:
«Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å vedta opprettelse av
masterprogram i Rettsvitenskap/Internasjonal rett fra 2016. Styret ber
fakultetet arbeide videre med grunnlaget for etableringen, herunder vurdere
om programmet ytterligere skal fokusere på internasjonal rett. Styret gir rektor
fullmakt til å godkjenne dokumentasjon som skal danne grunnlag for sakkyndig
vurdering og oppnevne ekstern sakkyndig komitè»
Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til nytt pkt 3.

Punktene 7-9 Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Med hjemmel i § 3-3 i lov om universiteter og høyskoler vedtar styret å etablere Anvendt
filosofi, bachelorprogram. Studieplan legges fram for universitetets studieutvalg til
godkjenning. Studiet skal evalueres etter tre år
2. Styret avslår søknad om etablering av Sceneprodusent, masterprogram.
3. Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å vedta opprettelse av masterprogram i
Rettsvitenskap/Internasjonal rett fra 2016. Styret ber fakultetet arbeide videre med grunnlaget for
etableringen, herunder vurdere om programmet ytterligere skal fokusere på internasjonal rett.
Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne dokumentasjon som skal danne grunnlag for sakkyndig
vurdering og oppnevne ekstern sakkyndig komitè

4. Styret ber universitetsdirektøren fremme forslag til rutiner for hvordan søknader om støtte
fra eksterne parter til utredning av nye studietilbud skal behandles.
5. Styret vedtar nedlegging av følgende studier fra og med studieåret 2016-2017:
‐ Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)
‐ Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, klassisk deltid (30 studiepoeng)
‐ Flyteknikk, bachelorprogram
‐ Programmering og multimedia, årsstudium
6. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes
frist for utstedelse av vitnemål for Flyteknikk, bachelorprogram, til 31.08.19.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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40/15Søknad om etablering av ny ph.d.-spesialisering: Coastal Ecology
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
40/15

Forslag til vedtak:
Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å etablere ny ph.d.-spesialisering i Coastal
Ecology på nåværende tidspunkt. Fakultet for teknologi og realfag anbefales i stedet å ta opp
kandidater til fakultetsprogrammet i teknologi og realfag. Fakultetet kan komme tilbake med
søknad om etablering av egen spesialisering når utviklingen av bachelor- og
masterprogrammet sikrer robust rekruttering.

Møtebehandling
Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak:
«Styret ønsker ikke å etablere ny ph.d.-spesialisering i Coastal Ecology. Fakultet for
teknologi og realfag anbefales i stedet å ta opp kandidater til fakultetsprogrammet i teknologi
og realfag.»
Universitetsdirektørens forslag til endret vedtak ble enstemmig vedtatt.
Votering

Vedtak
Styret ønsker ikke å etablere ny ph.d.-spesialisering i Coastal Ecology. Fakultet for teknologi
og realfag anbefales i stedet å ta opp kandidater til fakultetsprogrammet i teknologi og
realfag.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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41/15Orientering om søkertall 2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
41/15

Forslag til vedtak:
Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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42/15Utdannings- og forskningmelding 2014 - behandling i styret
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
42/15

Forslag til vedtak:
1. Styret tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til orientering.
2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer før ferdigstillelse.

3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle Utdannings- og
forskningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene.

Møtebehandling
Aasland foreslo slikt tilleggspunkt:
«Styret diskuterer utfordringene som egen sak på junimøtet»
Styret vedtok enstemmig forslag til nytt punkt i vedtaket.
Vedtak
1. Styret tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til orientering.
2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer før ferdigstillelse.

3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle Utdannings- og
forskningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene.
4. Styret diskuterer utfordringene som egen sak på junimøtet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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43/15Årsrapport for helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved UiA 2014
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
43/15

Forslag til vedtak:
HMS-rapporten for 2014 tas til etterretning.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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44/15Dialogmøte med Coventure
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
44/15

Forslag til vedtak:
Styreleder for Coventure AS, Svenn Roar Larsen, var invitert til dialog med styret.
Styret takker for en nyttig og god dialog.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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45/15Referat- og rapportsaker 20.5.2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
45/15

Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokoll Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag 09.03.15
Protokoll Universitetets forskningsutvalg 12.3.15
Protokoll 20.3.15 Universitetets studieutvalg
Protokoll Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved UiA 25.3.15
Årsmelding 2014 Universitetsbiblioteket i Agder
Referat fra drøftingsmøte 18.5.15

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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46/15Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II
(kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
46/15

Forslag til vedtak:
Leysia Palens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for
samfunnsvitenskap forlenges for perioden 01.07.15 – 30.06.16.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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47/15Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved
Fakultet for samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
20.05.2015

Saknr
47/15

Forslag til vedtak:
Jan Kampmann tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for
samfunnsvitenskap for perioden 01.08.15 – 31.07.17.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

3/15

15/00062-30

Informasjonsutveksling

‐

Rektor informerte om strukturmeldingen (Stortingsmelding 18)

Kravene til kvalitet diskuteres på møtet i juni. Det vil også bli orientert om
strukturendringene som pågår
Drøfting av et teknologisamarbeid mellom institusjoner med ingeniørutdanninger er
positivt. Industri og næringsliv på høyt nivå deltar og det vil etter planen høsten 15
komme forslag om konkret samarbeid til de aktuelle institusjonsstyrene.
‐

‐

Universitetsdirektøren informerte om finansieringssystemet. Kap 5 i strukturmeldinga er tynt.
Universitetsledelsen har vært aktive med kronikker, brev, tilsvar m.v og det er oppnådd en god
respons. Høyskolene ønsker også en gjennomgang av basis.
Universitetsdirektøren orienterte om Org 15 Adm . De viktigste endringene skjer på
studieområdet i Fellesadministrasjonen. Det blir lagt opp til en mer samordnet studieavdeling
med færre lederstillinger med personalansvar. Endringene gjennomføres etter samråd med
fagforeningene som omstilling/innplassering uten stillingsutlysninger.
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MØTEPROTOKOLL
Universitetsstyret
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.06.2015 kl. 9:00 – 15:00
Campus Kristiansand, møterom A7 001
15/00555

Tilstede:

Rektor Torunn Lauvdal
Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik
Postdoktor Marianne Skreden
Seniorrådgiver Heidi Kristensen
Student Hilde Kristin Steen
Student Kjetil Nyjordet
Professor Kathrine Skretting
Daglig leder Helene Falch Fladmark
Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø (forlot møtet kl. 11.30)
Advokat Bjørn Stordrange

Møtende
varamedlemmer:

Professor Elise Seip Tønnessen for Morgan Konnestad

Forfall:

Førstelektor Morgan Konnestad

Andre:

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal
Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
Viserektor Marit Aamodt Nielsen
Viserektor Dag Gjerløw Aasland
Økonomidirektør Kjetil Hellang
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen

Protokollfører:

Elin Gauslaa
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45/15 Godkjenning av innkalling
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
45/15

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes

Vedtak
Innkallingen ble godkjent
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46/15 Godkjenning av saksliste
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
46/15

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes

Møtebehandling
Ettersendt/delt ut på møtet:
- Oppdatert saksliste
- S‐sak 65/15: Drøftingsreferat fra møte med tillitsvalgte 22.6.2015

Vedtak
Sakslista ble godkjent
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47/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
3 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
47/15

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes

Vedtak
Protokollen ble godkjent
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48/15 Styrets strategidrøfting
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
48/15

Forslag til vedtak:
Styret ber universitetsdirektøren utarbeide forslag til Plan 2016 iht styrets signaler i
dette møtet, utgående strategiplan og utfordringer identifisert i Utdannings- og
Forskingsmelding 2014.

Møtebehandling
Stordrange fremmet forslag om slikt tillegg i vedtaket:
Styret ber om å få en sak om fakultetenes autonomi i intern styringsordning.
Nordbø fremmet forslag om slikt tillegg i vedtaket:
«UiA vil bidra til å kartlegge mulige tiltak innenfor kompetansebygging i forbindelse
med den omfattende nedbemanningen som gjennomføres av flere store bedrifter i
regionen. Dette tenkes gjennomført i samarbeid med regionens næringsliv og
offentlige etater»
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Stordranges og Nordbøs tilleggsforslag
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.Styret ber universitetsdirektøren utarbeide forslag til Plan 2016 iht styrets signaler i
dette møtet, utgående strategiplan og utfordringer identifisert i Utdannings- og
Forskingsmelding 2014.
2. Styret ber om å få en sak om fakultetenes autonomi i intern styringsordning.
3. UiA vil bidra til å kartlegge mulige tiltak innenfor kompetansebygging i forbindelse
med den omfattende nedbemanningen som gjennomføres av flere store bedrifter i
regionen. Dette tenkes gjennomført i samarbeid med regionens næringsliv og
offentlige etater
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49/15 Plan 2015 - status juni 2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
49/15

Forslag til vedtak:
Styret tar status for Plan 2015 per juni 2015 til orientering.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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50/15 Klage på rektorvalget - 2. valgomgang
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
50/15

Forslag til vedtak:
1. Styret har behandlet klager fra henholdsvis professor Dag Ingvar Jacobsen og
førsteamanuensis Sunniva Christina Bragdø-Ellenes og fra førsteamanuensis Nils Martinius
Justvik i forbindelse med andre valgomgang ved valg av rektor.
2. Styret finner ikke at det er gjort feil i forbindelse med forberedelse til eller gjennomføring av
valget som kan ha hatt betydning for valgutfallet. Klagene tas ikke til følge.
3. Styret ber universitetsdirektøren om å foreslå endringer av valgreglementet og å gjennomgå
administrative rutiner for ansattes tilgang til universitetets datasystemer med sikte på å unngå
de problemstillinger som er reist i klagene ved fremtidige valg.

Møtebehandling
Stordrange fremmet slikt forslag til:
alternativt vedtak pkt. 2
«Styret ser at det er gjort slike feil under gjennomføringen av valget at dette må
annulleres»
nytt pkt. 3:
«Det gjennomføres nytt valg iht. reglementets pkt. 2 g»
Seip Tønnessen foreslo et tilleggspunkt 4 i vedtaket:
«Styret ber universitetsdirektøren ta initiativ til å utarbeide retningslinjer for hvordan
valgkamp ved universitetet gjennomføres»
Votering
Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til vedtak i pkt. 1
Det ble votert over Stordranges alternative forslag til vedtak i pkt. 2:
Forslaget falt med 8 mot 3 stemmer.
Stordrange trakk deretter forslaget til nytt pkt. 3.
Seip Tønnessens forslag ble ikke votert over. Forslaget oversendes
universitetsdirektøren for vurdering.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt.
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51/15 Orientering om opptaket 2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
51/15

Forslag til vedtak:
Styret tar orientering om studentopptaket 2015 til orientering

Møtebehandling
Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg i vedtaket:
«Rektor får fullmakt til å fordele de 40 nye studieplassene når tildelingsbrevet fra
departementet foreligger»
Styret vedtok enstemmig forslaget.
Vedtak
Styret tar orientering om studentopptaket 2015 til orientering.
Rektor får fullmakt til å fordele de 40 nye studieplassene når tildelingsbrevet fra
departementet foreligger.
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52/15 Rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet oppfølging
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
52/15

Forslag til vedtak:
1. Styret tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet datert 27.5.2015 til
orientering.
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp rapporten og spesielt arbeide videre med
følgende områder:
a. tiltak for bedre undervisningskvalitet
b. faglig introduksjon i gradsgivende studier
c. programledelse, herunder studierådenes rolle
d. «si fra» system som del av kvalitetsarbeidet
e. organisering av det videre kvalitetsarbeidet, herunder referansegruppas rolle
3. Styret ber om at det våren 2016 legges fram en rapport fra oppfølgingsarbeidet.
4. Styret vedtar å endre navn på universitetet kvalitetssikringssystem fra
Kvalitetssikringssystemet ved UiA til Kvalitetssystemet ved UiA.

Møtebehandling
Nyjordet foreslo nytt pkt. f i vedtaket:
«Tillitsvalgtordningen styrkes og register over tillitsvalgte opprettes»
Styret vedtok forslaget enstemmig.
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Nyjordets tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet datert 27.5.2015 til
orientering.
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp rapporten og spesielt arbeide videre med
følgende områder:
a. tiltak for bedre undervisningskvalitet
b. faglig introduksjon i gradsgivende studier
c. programledelse, herunder studierådenes rolle
d. «si fra» system som del av kvalitetsarbeidet
e. organisering av det videre kvalitetsarbeidet, herunder referansegruppas rolle
f. Tillitsvalgtordningen styrkes og register over tillitsvalgte opprettes
3. Styret ber om at det våren 2016 legges fram en rapport fra oppfølgingsarbeidet.
4. Styret vedtar å endre navn på universitetet kvalitetssikringssystem fra
Kvalitetssikringssystemet ved UiA til Kvalitetssystemet ved UiA.
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53/15 Regnskapsrapportering 1. tertial 2015
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
53/15

Forslag til vedtak:
Internregnskapet for 1.tertial 2015 godkjennes

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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54/15 Utvidelse av Campus Grimstad
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
54/15

Forslag til vedtak:
‐

‐
‐
‐

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale med Ugland Eiendom på
anslagsvis 3.600 kvm, med en husleie på ca ….. kr (+brukeravhengige driftskostnader,
indre vedlikehold og evt. mva) og varighet på 24 år.
Styret ber universitetsdirektøren søke KD om godkjenning av leieavtalen.
Styret ber universitetsdirektøren sammen med rektor prioritere og avklare videre
aktivitetene som er aktuelle i byggetrinn 2.
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå fremleieavtale med aktuelle leietakere
på de deler av byggene som er aktuelle.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015 og tok saken til etterretning.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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55/15 Etablering av aksjeselskap - Mechatronics Innovation Lab AS
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
55/15

Forslag til vedtak:
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å etablere Mechatronics Innovation Lab AS,
med en aksjekapital på kr 100.000,-. Dette disponeres av universitetets
virksomhetskapital.
Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å etablere vedtekter for selskapet, samt
etablere styre i selskapets oppstartsfase.
Rektor gis fullmakt til å gjennomføre en emisjon på opptil 5 mill kr. I denne emisjonen
kan det åpnes for andre nøytrale eiere med opptil 30% eierskap. UiAs deltakelse i
emisjonen disponeres av universitetets virksomhetskapital.
Etter etablering gis universitetsdirektør fullmakt til å representere universitetet på
selskapets generalforsamlinger.
Styret bes forelagt vedtekter og styresammensetning, emisjonsdokumenter, samt
alle ramme/samarbeidsavtaler som inngås mellom UiA og selskapet.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015 og tok saken til etterretning.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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56/15 Internfordeling 2015 - Revidert budsjett
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
56/15

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar rammendringer for 2015 knyttet til vedtaket i S-Sak 25/15 –
Aktivitetsoppnåelse 2014 samt punktene 2.1 – 2.16 i saksframstillingen, og
vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene:
2015
Budsjettansvarsområde
Handelshøyskolen
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Fakultet for humaniora og pedagogikk
Fakultet for kunstfag
Fakultet for teknologi og realfag
Fakultet for samfunnsvitenskap
Sum fakultetene
Universitetsbiblioteket
Avdeling for lærerutdanning
Fellesadministrasjonen
Sum fellestjenester
Styret inkl. strategiske avsetninger
Ledelsen, rektor, direktør
Sum styret/ledelsen
UiAs fullbudsjetterte særkostnader
Ufordelt

Sum budsjettansvarsområdene

Rammeendringer Revidert budsjett
2 294 917
63 741 027
2 828 544
105 883 066
2 161 106
129 230 047
2 659 259
60 942 538
2 328 771
172 373 749
157 981
66 633 421
598 803 848
12 430 578
‐
466 893
28 677 183
‐
43 919 000
3 188 833
180 201 318
252 797 501
3 655 726
‐
10 949 015
39 754 015
416 432
43 207 057
82 961 072
11 365 447
‐
209 538 998
‐
‐
0
‐2 204 332
‐
1 144 101 419
25 247 419

2. Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte
aktivitetskrav for 2015:
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2015

Aktivitetskrav

Fakultet

2015

Handelshøyskolen

1 153

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

1 363

Fakultet for humaniora og pedagogikk

1 816

Fakultet for kunstfag

505

Fakultet for teknologi og realfag

2 076

Fakultet for samfunnsvitenskap

1 006

Ufordelte, til senere disp

0

Sum

7 919

3. Styret ber universitetsdirektøren om å innarbeide konsekvensene av styrets
vedtak i punktene 1 – 2 i tabellverket for 2015.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015 og tok saken til etterretning.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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57/15 Utlysning av to åremålsstillinger som viserektorer
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
57/15

Forslag til vedtak:
Styret vedtar utlysningstekst for to åremålsstillinger for viserektor som foreslått i saksframlegget.
Styret utpeker en representant fra Personal- og organisasjonsavdelingen, en hovedtillitsvalgt og
ytterligere en tredjeperson for å delta i tilsettingsprosessen sammen med påtroppende rektor.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som framkom i møtet.
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58/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
58/15

Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for perioden 01.01.2016-31.07.2019
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
1.Påtroppende rektor, leder
2.Fakultetsdirektør
3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret
4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene
5. Student utpekt av STA
6.Personal- og organisasjonsdirektøren
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Det ble etter diskusjon i styret fremmet forslag om at det i utlysningsteksten for alle
dekanstillingene skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.»
Votering
Det ble votert over forslaget. Forslaget ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som kom fram i møtet.
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59/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for humaniora og pedagogikk
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
59/15

Forslag til vedtak:
1.Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for humaniora og pedagogikk for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
1. 1.Påtroppende rektor, leder
2. 2.Fakultetsdirektør
3. 3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret
4. 4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene
5. 5.Student utpekt av STA
6. 6.Personal‐ og organisasjonsdirektøren
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.»
tas inn, jevnfør S-sak 58/15.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som kom fram i møtet.
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60/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Handelshøyskolen
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
60/15

Forslag til vedtak:
1.Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Handelshøyskolen for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
1. 1.Påtroppende rektor, leder
2. 2.Fakultetsdirektør
3. 3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret
4. 4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene
5. 5.Student utpekt av STA
6. 6.Personal‐ og organisasjonsdirektøren
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.»
tas inn, jevnfør S-sak 58/15.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som kom fram i møtet.
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61/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
61/15

Forslag til vedtak:
1.Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
1. Påtroppende rektor, leder
2. Fakultetsdirektør
3. Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret
4. Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene
5. Student utpekt av STA
6. Personal‐ og organisasjonsdirektøren
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget.

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.»
tas inn, jevnfør S-sak 58/15.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som kom fram i møtet.
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62/15 Forslag til utlysningstekst for tilsetting i midlertidig 100 %
stilling (åremålsstilling) som dekan ved Avdeling for
lærerutdanning.
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
62/15

Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling
for lærerutdanning for perioden 01.01.2016-31.07.2019
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
1. Påtroppende rektor, leder
2. Administrativ leder, Avdeling for lærerutdanning
3. Studieleder utpekt av Styret for lærerutdanningen
4. Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene
5. Student utpekt av STA
6. Personal- og organisasjonsdirektøren
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.»
tas inn, jevnfør S-sak 58/15.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som kom fram i møtet.
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63/15 Forslag til utlysningstekst for tilsetting i midlertidig 100 %
stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for teknologi og
realfag
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
63/15

Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved
Fakultet for teknologi og realfag perioden 01.01.2016-31.07.2019
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetting:
1.Påtroppende rektor, leder
2.Fakultetsdirektør
3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret
4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene
5. Student utpekt av STA
6.Personal-og organisasjonsdirektøren
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget

Møtebehandling
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15
nr. 4.
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.»
tas inn, jevnfør S-sak 58/15.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer
som kom fram i møtet.
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64/15 Referat- og rapportsaker 25.6.15
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
64/15

Forslag til vedtak:
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering

1. Protokoll Universitetets forskningsutvalg 5.5.2015
2. Protokoll Fakultet for teknologi og realfag, 13.4.15
3. Sak på rektorfullmakt: Trekk av bachelorprogrammet Kunstfag med fordypning i
musikk fra samordna opptak 2015‐16
4. Referat fra drøftingsmøte 22.6.2015
Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

60

24

65/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse)
ved Fakultet for samfunnsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
65/15

Forslag til vedtak:
Helle Zinner Henriksen tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse)
ved Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.07.15 – 30.06.16.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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66/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse)
ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
66/15

Forslag til vedtak:
Karin Nordin tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet
for helse- og idrettsvitenskap for en periode på tre år.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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67/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse)
ved Fakultet for teknologi og realfag
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
67/15

Forslag til vedtak:
Bernd Markert tilsettes i midlertidig 20 % stilling (ulønnet) som professor II (kallelse)
ved Fakultet for teknologi og realfag for en periode på 2 år fra tiltredelse.

Møtebehandling
Som følge av unøyaktigheter i saksframlegget vedtok et enstemmig styre å utsette
saken til etter at den er behandlet i fakultetsstyret.

Vedtak
Saken utsettes.
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68/15 Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetsdirektør ved
Universitetet i Agder
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
68/15

Forslag til vedtak:
Seunn Smith-Tønnessen tilsettes i fast 100 % stilling som universitetsdirektør ved
Universitetet i Agder.

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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69/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 - forhandlingsfullmakter
Behandlet av
1 Universitetsstyret

Møtedato
25.06.2015

Saknr
69/15

Forslag til vedtak:

Styret tar årets lønnsoppgjør for statsforvaltningen til orientering. Det avsettes
ikke økonomiske midler, iht. HTA pkt 2.3.3. første ledd pkt b) til lokale
forhandlinger pr 1. august 2015

Vedtak
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Saknr

Arkivsak

Tittel

4/15

15/00062-47

Informasjonsutveksling

‐

‐

Rektor informerer:
o Til universitetsstyret antas at det skal nomineres 12 navn som eksterne
styremedlemmer for neste styreperiode. Vi avventer brev fra KD.
Universitetsledelsen sender forslag til KD. Styremedlemmene bes å melde inn
kandidater. Det ser p.t. ut til at perioden for nytt styre blir 3,5 år fra 1.1.2016
men formelt brev er ikke ennå mottatt. Helene Falch Fladmark og Bjørn
Stordrange ønsker å renomineres.
Universitetsdirektøren informerer:
o ORG 15 ADM er fullført.
o Stillingen som assisterende universitetsdirektør lyses ut etter et
ekstraordinært møte i tilsettingsråd før sommeren. Skifte av
universitetsdirektør vil etter planen skje til høsten.
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Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015
Tid: kl. 1000-1500
Sted: UHRs lokaler

Tilstede:
prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder)
rektor Steinar Nebb, HiNT (nestleder)
prorektor Jens Uwe Korten møtte for prorektor Olgunn Ransedokken (HiOA)
avdelingsdirektør Monica Bakken, UiO
studiesjef Jorun Gunnerud, NHH
viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard, NMH,
leder Kari Bjørgo Johnsen, KHiB
studiedirektør Jan Atle Toska, UiN

studentrepresentant Therese Eia Lerøen, NSO
studentrepresentant Sondre Jahr Nygaard, NSO
Fra UHRs sekretariat:
Underdirektør Hege Bolstad Pettersen
Forfall:
Prorektor Olgunn Ransedokken (HiOA)

Andre tilstede:
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (NMBU) og seksjonssjef Bodil Norderval (NMBU) møtte til sak
12/15, og seniorrådgiver Rakel Christina Granaas (UHR) til sak 13/15. Studie- og forskningsdirektør
og leder for arbeidsgruppe Gunn Rognstad (HiG) deltok på SKYPE på sak 14/15. Bente Ringlund
Bunæs, påtroppende sekretær for Utdanningsutvalget, deltok som observatør på møtet.

Saksliste
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

11/15
12/15
13/15
14/15
15/15

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

16/15
17/15
18/15
19/15
20/15

Godkjenning av innkalling og sakliste
Studieadministrativt utvalg. Om forventninger og arbeidsdeling
FoU-basert utdanning. Inspirasjonsnotat
Samordning av opptak til master. Rapport fra arbeidsgruppe
Frivillig arbeidslivserfaring i løpet av utdanningene. Innspill til
Kunnskapsdepartementet
Stortingsmelding om utdanningskvalitet
Årsrapport for utdanningsutvalget
Årshjul for utdanningsutvalget
Om retningslinjer for overføring av kunnskap til masseødeleggelsesvåpen
Eventuelt
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Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 12/15 Studieadministrativt utvalg. Om forventinger og arbeidsdeling
Vedlegg: Saksnotat med mandat for utvalget
Utdanningsutvalget har vedtatt at det skal opprettes et studieadministrativt utvalg, og leder og
sekretær for utvalget deltok på møtet for å høre utdanningsutvalgets forventinger til nytt
utvalg.
Flere temaer ble spilt inn som ønskelig at nytt utvalg tar tak i:
 Studieadministrative oppgaver i forbindelse med fusjoner («huskelapper»)
 Tidstyver
 Best practise
 Når studieadministrasjon blir begrensende for faglig aktivitet
 Digitalisering av eksamensprosessen
 Plagiering
 Sensorordningene
 Merknader på politiattester, lik praksis
Det er viktig at det studieadministrative utvalget
 ivaretar studentperspektivet og «det studienære»
 får til en god arbeidsdeling og samarbeid med Administrasjonsutvalgets arbeid med
digitalisering og nytt IKT-utvalg i regi av departementet
 får til en god arbeidsdeling og samarbeid med de nasjonale fagrådene og
analysegruppen i forbindelse med sensurordningene
 har en god dialog med FSAT, Uninett og E-campus
 ivaretar en god arbeidsdeling og samarbeid med Utdanningsutvalget. De fleste sakene
har både en studieadministrativ og en politisk side, og det er viktig at dette ivaretas på
en god måte
Leder og sekretær noterte innspillene, og vil ta dem med seg til utvalgets første møte, som er
17. juni. Vararepresentantene inviteres til det første møtet. Leder vil også gjennomgå
utvalgets mandat og få innspill på viktige saker fra utvalgets medlemmer. Det er mange
innspill, og utvalget må prioritere og lage et årshjul som oppdateres jevnlig. Det
studieadministrative utvalget vil rapportere til Utdanningsutvalget årlig, og alle saker som
skal legges fram for styret, går via utdanningsutvalget.
Vedtak:
Leder for Studieadministrativt utvalg tar med seg innspill fra Utdanningsutvalget.
Utvalget får mulighet til å vurdere mandatet og å utforme forslag til prioriterte saker.
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Det studieadministrative utvalget bes om å lage årshjul og rapporterer årlig til
Utdanningsutvalget. Alle saker som skal til UHR styret, går via Utdanningsutvalget.
Det blir viktig at Studieadministrativt utvalg har god kontakt og tett kobling til
arbeidet med digitalisering i regi av Administrasjonsutvalget.

13/15 FoU-basert utdanning. Inspirasjonsnotat
Vedlegg:
 Saksnotat
 «Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + utdanning. Inspirasjonsnotat fra en
arbeidsgruppe nedsatt av UHR
 «Forskning + utdaning = sant»
Rakel Christina Granaas orienterte om gruppens arbeid, om formål og hvilke utfordringer de hadde
møtt på. «Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + utdanning» er en oppfølging av UHR
rapporten fra 2010: «Forskning + utdanning = sant». Den er todelt, med en teori- og begrepsdel om

forskningsbasert utdanning og en del med eksempler på god praksis.
Utdanningsutvalgets medlemmer uttrykte begeistring for notatet og genren som var valgt, et
«inspirasjonsnotat».
Det ble påpekt at utvalget kunne fokusert enda tydeligere på studentene som aktive skapere og
deltakere i læringsprosessen gjennom hele rapporten, og ikke som mottakere av læring, men
det var full tilslutning til å sende den ut i sektoren slik den er.
Utdanningsutvalget var opptatt av den videre prosessen. Notatet må spres og det er et
lederansvar på institusjonene å sørge for at den når helt ut til programmene, til «det
studienære». Det er nødvendig i den videre prosessen å sette notatet og tankene i et system,
for eksempel knytte kunnskap om forskningsbasert utdanning til arbeidet med læringsmål og
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hvordan få til forskningsbasert utdanning og hvordan
skal dette komme til uttrykk i læringsutbyttebeskrivelsene? Dette er viktig arbeid som må
gjøres på studieprogramnivå.
Vedtak:
Utdanningsutvalget takker arbeidsgruppen for innsatsen og tar inspirasjonsnotatet til
orientering. Inspirasjonsnotatet gjøres tilgjengelig for medlemsinstitusjonene gjennom
UHRs nyhetsbrev og UHRs hjemmesider.
Utdanningsutvalget oppfordrer UHR til å sende inspirasjonsnotatet til
Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med den planlagte
stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

14/15 Samordning av opptak til masterstudier. Rapport fra arbeidsgruppe
Vedlegg:
 Saksnotat
 Rapport fra arbeidsgruppen
Gunn Rognstad, leder for arbeidsgruppen, innledet på SKYPE fra NTNU. Arbeidsgruppens
mandat var å vurdere høringssvar fra institusjonene og foreslå en justert modell for opptak til
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master og videre prosess. Arbeidsgruppen skulle ikke vurdere finansiering eller organisatorisk
plassering.
Det har vært et ønske å se på muligheter for en felles portal for alle masterstudier, uavhengig
av om søkeren har utdanningsbakgrunn fra Norge eller utlandet. Arbeidsgruppen har hatt som
føring at ny modell for samordning av opptak til masterstudier skal ta utgangspunkt i
lærestedenes behov og sette søkeren i sentrum. Arbeidsgruppen foreslår at:
 Det etableres en felles portal for søkere til masterstudier
 Det etableres en sentral base for alle masterstudier, med unntak av femårige
masterstudier (§ 4 studier), som ivaretas av samordnet opptak (FSAT)
 Portalen inkluderer både norske og engelskspråklige studieprogrammer, det vil si at
søkere med utenlandsk dokumentasjon og norsk dokumentasjon søker i samme portal
 Det etableres en nasjonal koordineringsfunksjon, «et verifiseringskontor» som gjør
den systemiske vurderingen: vurderer omfang, nivå og ekthet på utenlandsk
utdanning.
 Søknader med norsk utdanningsdokumentasjon sendes direkte til
utdanningsinstitusjonene
 Kun søknader med tilstrekkelig og godkjent dokumentasjon fra utlandet, sendes videre
til utdanningsinstitusjonene for saksbehandling
 Utdanningsinstitusjonene gjør de faglige vurderingene og prioriterer søkerne
Utdanningsutvalget hadde ingen innvendinger mot modellen, men ønsket også å gi
anbefalinger på organisatorisk plassering. Det var bred enighet blant representantene fra
institusjonene om at det ikke er hensiktsmessig å ha to enheter som jobber med opptak i
sektoren, og representantene fra utdanningsinstitusjonene anbefaler at felles opptak til master
legges organisatorisk til FSAT. Studentrepresentantene var uenige, og mente at felles
masteropptak kunne legges organisatorisk til NOKUT.
Vedtak:
Utdanningsutvalget takker arbeidsgruppen for godt arbeid. Utdanningsutvalget slutter
seg til foreslått justert modell for masteropptak, og anbefaler UHRs styre å ta kontakt
med Kunnskapsdepartementet for å få på plass en felles søknadsportal så snart som
mulig. Utdanningsutvalget er opptatt av at det blir en hensiktsmessig organisatorisk
løsning for samordnet opptak til master. Flertallet i Utdanningsutvalget anbefaler at
denne funksjonen legges til FSAT.

15/15 Arbeidslivserfaringer i utdanningene. Innspill til
Kunnskapsdepartementet
Vedlegg:
 Saksnotat
 Utkast til brev til Kunnskapsdepartementet
Monica Bakken innledet. Utkast til brev omstruktureres litt, og budskapet formuleres mer
framoverlent. Utvalget ønsker å signalisere at det er nødvendig med begrepsavklaring og
bredere fokus enn notat fra departementet. Departementet må forvente at institusjonene jobber
systematisk og langsiktig, men ikke gi oppskrift på løsning. Åpenhet for mangfold og ikke
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detaljstyring er viktig for å nå mål om å styrke studienes relevans for arbeidslivet. Det er ikke
ett tiltak som løser utfordringene, men summen av tiltak.
Utdanningsutvalget diskuterte incentiver, som departementet etterspør tilbakemeldinger på,
men synes det er vanskelig å kommentere dette, gitt at det ikke foreligger noen forslag.
Vedtak:
Utdanningsutvalget slutter seg til utkast til brev til departementet. UHRs sekretariat
innarbeider innspillene i møtet, og sender brevet til departementet, etter en kort e-post
runde i utvalget. Innholdet i brevet er aktuelt tema på møte 23. september.

16/15 Stortingsmelding om utdanningskvalitet
Vedlegg:
 Saksnotat
Andre relevante documenter:
 Meld St 7 (2014-15) Langtidsplan for forskning og utdanning
 Meld St 18 (2014-15) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren
 Studiebarometeret (NOKUT)
 Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2014 (Studentsamskipnadene)
 Tilstandsrapporten (KD)
 Rapport fra utvalg for kvalitet og relevans i videregående utdannelser (dansk rapport)
Berit Kjeldstad innledet. Dette er første møte om stortingsmeldingen. Den vil bli hovedtema
på møtet i september, hvor Kunnskapsdepartementet også vil delta.
Departementet har frist før sommeren for å definere behov for utredninger/nytt
kunnskapsgrunnlag, og frist til høsten for disposisjon og innhold. September er et godt
tidspunkt for å gi innspill til meldingen. Det finnes mange utredninger, rapporter og
undersøkelser. Det var enighet om å fokusere på disposisjon og innhold i meldingen og ikke
foreslå nye utredninger. Kjeldstad viste bla til rapport fra Utvalg for kvalitet og relevans i
Danmark, som er nyttig lesing før møtet i september: http://ufm.dk/uddannelse-oginstitutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget
Det ble uttrykt ønske om at Utdanningsutvalget gir konkrete innspill innenfor utvalgte
temaområder. Temaene som er trukket fram i notatet er gode. For å utvikle kvalitet i
utdanning, er det viktig å fokusere på:
 Forskningsbasert utdanning
 Mangfold i læring og undervisningsformer
 Tettere oppfølging av studenter
 Pedagogisk kompetanse, karriere og merittering for undervisning
 Relevans i utdanningen
 Studentenes økonomi/rammevilkår
 Inntakskvalitet
Meldingen er et politisk dokument. Den bør adressere det som langtidsplanen for forskning og
høyere utdanning ikke tok tak i. Det blir viktig å operasjonalisere kvalitetsbegrepet.
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Kvantitative indikatorer på aggregert nivå er ikke tilstrekkelig. Møtet mellom student og
lærer, det studienære, er kjernen. Det viktigste institusjonene kan gjøre er å bygge kultur for
kvalitetsutvikling. Hvordan kan denne meldingen bidra til det?
Det er viktig å forberede dette møtet godt. Utdanningsutvalget setter ned en hurtigarbeidende
gruppe med noen medlemmer fra utdanningsutvalget som må møtes på SKYPE i løpet av
juni. Utgangspunktet for arbeidsgruppens arbeid er temaene som er gjengitt som punkter over
og øvrige innspill i møtet. Det blir også viktig å vurdere og kommentere premissene som
ligger i Strukturmeldingen (kvalitetskriteriene).
Følgende er med i denne gruppen: Berit Kjeldstad, Kari Bjørgo Johnsen, Monica Bakken og
en student. UHR deltar som sekretær. Arbeidsgruppen bør fordele temaene mellom seg. UHR
sekretariatet må bidra med informasjon om andre relevante prosjekter, for eksempel
Karriereprosjektet. Det er også viktig å involvere UHR styret i innspill til meldingen. Resten
av Utdanningsutvalget involveres på e-post fram til møtet i september.
Vedtak:
Utdanningsutvalget setter ned et arbeidsutvalg som vil forberede møtet med
departementet 23. september. Saksdokumentet og innspillene som kom i møtet er gode
forslag til temaer. UHRs sekretariat innkaller til skypemøte før sommerferien, og
videre planlegging av møtet 23. september tas på e-post med hele utvalget.

17/15 Årsrapport for utdanningsutvalget
Vedlegg:
 Saksnotat
 Utkast til årsrapport 2014 for utdanningsutvalget
Steinar Nebb innledet. Utkast til årsrapport er oversiktlig og gir en god presentasjon av
Utdanningsutvalgets arbeidsform og temaer som utvalget arbeidet med i 2014.
Vedtak:
Utdanningsutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. UHRs sekretariat innarbeider
innspill fra møtet og legger rapporten på utvalgets hjemmeside.

18/15 Årshjul for utdanningsutvalget
Vedlegg:
 Saksnotat
 Utkast til årshjul for utdanningsutvalget
Berit Kjeldstad innledet. Det var bred tilslutning til forslag til årshjul.Det var enighet om å
flyttet studietur fra september til november, og at sekretær innhenter mer informasjon og
foreslår mulig opplegg for følgende alternativer på e-post til utvalgets medlemmer:
 Higher Education Academy i York og muligheter for å besøke en
utdanningsinstitusjon i England. Fokus på styring og virkemidler
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NUAS konferansen i Århus og muligheter for å besøke en utdanningsinstitusjon.
Fokus på læring, undervisning og vurdering.

Representanter fra Forskningsutvalget bør inviteres til å delta på møte 23. september
(forskningsbasert utdanning).
Vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar årshjul for utdanningsutvalget, med de innspill som kom i
møtet. Utdanningsutvalget ber UHR sekretariatet om å planlegge studietur til York
eller Århus i november 2015. Videre avklaringer tas på e-post.

19/15 Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring
Berit Kjeldstad innledet. NTNU har om lag 90 pst av de aktuelle studentene og søkere til
stillinger, og har i tillegg mye dialog med UiO og NMBU i denne saken.
De aktuelle institusjonene har informert og jobber med rutiner internt på institusjonene.
Regelverket er forståelig. Først når det har gått litt tid, er det fornuftig å gi tilbakemelding til
departementet på hvordan retningslinjene fungerer i praksis.
Vedtak:
UHR har diskutert retningslinjene i råd og utvalg. Vil komme tilbake til saken om noen år.
Det er for tidlig å gi en tilbakemelding om retningslinjene nå.

20/15 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt, men dette var siste møte for sittende
studentrepresentanter, Therese Eia Lerøen og Sondre Jahr Nygaard, og de takket for gode og
interessante møter i Utdanningsutvalget.
Nye studentrepresentanter i Utdanningsutvalget er Tine Borg og Susann Strømsvåg.
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Arkivsak.:

15/00418

Saksbeh.:

Anne Marie Sundberg

Dato:

25.08.2015

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Universitetets studieutvalg

Møtedato
04.09.2015

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning - veien videre.
Drøftingssak.
Forslag til vedtak:
1. Universitetets studieutvalg takker fakultetene for gode innspill.
2. Universitetets studieutvalg anbefaler at det arbeides videre med sammenhengen mellom
utdanning og forskning i tråd med de forslag som framkommer i saksframlegget og i
utvalgets møte.
3. Saken sendes videre til universitetsstyret.
Greta Hilding
Hva saken gjelder
Universitetsstyret behandlet i møte 16. juni 2014 andre rapportering i forbindelse med
studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Punkt 6 i vedtaket i S-sak 70/14 lyder:
Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med
forskningsaktiviteten, og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en
kartlegging av denne sammenhengen.
I notat 5. mars d.å. ble fakultetene bedt om å redegjøre for ulike forhold knyttet til
sammenhengen mellom utdanning og forskning.
Fakultetenes tilbakemeldinger foreligger nå og oppsummeres nedenfor.
Universitetets studieutvalg får seg her forelagt tilbakemeldingene, og inviteres til diskusjon om
videre oppfølging i denne saken.
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Saksunderlag
Universitetsstyret behandlet i møte 16. juni 2014 andre rapportering i forbindelse med
studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Punkt 6 i vedtaket i S-sak 70/14 lyder:
Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med
forskningsaktiviteten, og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en
kartlegging av denne sammenhengen.
I notat 5. mars d.å. ble fakultetene bedt om å redegjøre for følgende forhold knyttet til
sammenhengen mellom utdanning og forskning:








Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan
ivaretas denne sammenhengen?
Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall
hvilke?
Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr
studieprogram? I så fall hvilke?
Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til
bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?
Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom
utdanning og forskning?
Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både
utdanningen og forskningen?

Det foreligger tilbakemeldinger fra samtlige fakulteter. Disse er vedlagt.
Generelt
Generelt sett vitner tilbakemeldingene fra fakultetene om gjennomgående god sammenheng
mellom utdanning og forskning. Selv om det nok er ulikheter i hva som legges i «god»
sammenheng og ulikt hvordan dette tilrettelegges og sikres i ulike program og fagmiljø, virker
fakultetene tilfredse med situasjonen i egen virksomhet. Det synes å være stort fokus på
viktigheten av god sammenheng mellom utdanning og forskning, og tilbakemeldingene gir
uttrykk for at det arbeides aktivt for ytterligere forbedringer.
Fakultet for kunstfag understreker at i deres forståelse av forskning inngår også kunstnerisk
utviklingsarbeid.
Det fremheves at emner og program utvikles av forskningsaktive vitenskapelige ansatte og at
undervisningen i stor grad gjennomføres av aktive forskere. At ansatte er
forskningskompetente og forskningsaktive fremheves som noe av det viktigste for å sikre
sammenheng mellom utdanning og forskning.
Særlig på masternivå bruker de ansatte sin forskning direkte inn i undervisningen.
I både bachelor- og masterprogram inngår metodeemner og oppgaveemner.
I universitetets masterprogram inngår egne emner i vitenskapsteori og forskningsmetode, noen
program har prosjektemner og forskningsartikler inngår i pensumlitteraturen. Det arbeides for i

2

75

større grad å koble masterstudenter til problemstillinger og prosjekter som forskningsgruppene
er opptatt av. Dette kan resultere i både sampublisering og forsterkning av forskningsgruppene.
I hovedsak melder fakultetene at det er samsvar mellom fagområdene der man har
studieprogram og der man har forskningsvirksomhet. Det er selvsagt fagområder der
sammenhengen er bedre eller dårligere, enkeltforskere har sine spesialfelt som ikke er direkte
koblet til studieprogram, men i det store og hele synes situasjonen her tilfredsstillende.
Eksempler på tiltak som kan bidra til bedre sammenheng
 bachelor- og masteroppgaver, masterstudenter inn i ansattes forskningsprosjekter
 integrering av master- og ph.d.-studenter i forskningsgruppene
 seminarer og forskningsdager hvor primært ansatte, men også studenter, presenterer sine
forskningsprosjekter -> økt nysgjerrighet og interesse for forskning i studentmassen
 midler til prosjekter der studentene utfører jobben under veiledning av en forsker –
studentene kan søke om opp til 25.000 for prosjekter initiert av en forsker
 støtte til reise og konferansedeltakelse for studenter
 viktig med «god balanse mellom forskningstid og undervisningsbyrde»
 rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente
 forskningsgruppenes betydning – bør i større grad involveres i studieutviklingen
 tiltak som gir økte ressurser til forskning (f.eks. stipendiater og postdoc.-stillinger) -> bedre
sammenheng mellom utdanning og forskning
 mer tydelig strategisk styring, satsing, eventuelt avgrensning av hva institusjonen skal
forske på vs forskernes autonomi
 rekruttering av vitenskapelig ansatte med spesifikk utdanning og forskningsprofil som
passer fakultetets utviklingsønsker
 mentorordning som fokuserer på å hjelpe ansatte å koble god undervisning med deres
forskningsprosjekt – pedagogisk og forskningsmessig
 rammevilkår for masterprogrammene – bedre gjennomstrømming
 Med ekstra ressurser kan man bidra til å legge forholdene bedre til rette gjennom f.eks.
økt/bedre veiledning, sterkere integrasjon i forskningsgruppene eller inkludering i større
prosjekter og slik bidra til at sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bli enda
bedre.
 spissing av forskningsgruppeprofilene + tildeling av FoU-tid knyttet enda tydeligere opp
mot forskningsgruppene
 bruk av masterstudenter som læringsassistenter og vitenskapelige assistenter
Bruk av rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning
Vektleggingen av henholdsvis undervisningskompetanse og forskningskompetanse i
forbindelse med rekruttering og tilsetting varierer noe mellom fakultetene.
Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har rekruttering til faste stillinger som oftest sitt
utgangspunkt i utdanningenes behov. Når det gjelder stipendiatstillinger er disse spisset mot
forskningsaktivitet og veilederkompetanse. Både utdanning og forskning blir vurdert i
utlysnings- og rekrutteringsprosesser. Ettersom praksisnær kompetanse er helt nødvendig i
profesjonsutdanningene, fører dette til at fakultetet også må utlyse stillinger på
universitetslektornivå.
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Fakultet for humaniora og pedagogikk profilerer stillingsutlysningene slik at relevante søkere
vil ha forskningskompetanse som er relevant for den undervisningen de normalt skal tilby ved
fakultetet.
Fakultet for kunstfag etterspør evne til å undervise innenfor et gitt fagområde/program samt
egen forskning. Under intervju og prøveforelesning etterspørres kandidatenes evne til å se dette
i sammenheng.
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap prioriterer å rekruttere
forskningsaktive personer og søker så langt det er mulig å ansette medarbeidere med
forskningsinteresser innenfor de felt fakultetet har undervisning. Ved utlysning søkes det
primært etter førsteamanuensis/professor med dokumentert forskningskompetanse.
Fakultet for teknologi og realfag ansetter med hovedfokus på at kandidatene skal være gode på
undervisning, men nå også som grunnlag ha en kompetanseprofil for å være aktive forskere.
Alle ansettelser baserer seg på prøveforelesninger. Det blir undersøkt om kandidatene er
motivert for undervisning.
Merknader
Hvordan kan UiA jobbe videre med å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning?
Denne diskusjonen ønsker Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen at
universitetets forskningsutvalg (UF) og universitetets studieutvalg (US) skal være med på.
Saken legges derfor fram for de to utvalgene i identisk form. På grunnlag av anbefalinger fra
utvalgene vil det bli forberedt en sak for universitetsstyret i møtet 21. oktober.
Utvalgene bes å diskutere forslag til oppfølging. Mulige tiltak kan være:


Et fellesmøte for UF og US der sammenhengen mellom utdanning og forskning diskuteres
bredt bør vurderes gjennomført i løpet av våren 2016 når nye ledere og nye utvalg er på
plass. Andre fora der problematikken kan diskuteres er
o LES-samling
o eget seminar/egen konferanse
o instituttlederlunsj



En arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) har utarbeidet notatet
«Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + Utdanning». Notatet er en oppfølging av
rapporten «Utdanning + FoU = Sant» fra 2010, og et såkalt «inspirasjonsnotat» der det gis
eksempler på hva FoU i utdanning kan være, og hva som kan være studentaktiv FoU. Det
bør vurderes om man skal distribuere notatet ut i fagmiljøene, slik at det kan benyttes i
diskusjoner om hvordan man øker bevisstheten i denne sammenheng og som konkrete
eksempler til videre arbeid i miljøene.



Det stilles spørsmål om sammenhengen mellom utdanning og forskning bør være et eget
punkt i den årlige fakultetsrapporten og i så fall på hvilken måte.



I sjekklisten for innhold, rapport og oppfølging i forbindelse med programevaluering stilles
det under punktet Undervisningskvalitet spørsmål om på hvilken måte studiet har
forskningsbasert undervisning. Det henvises også til rapporten «Utdanning + FoU = Sant».
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Det stilles spørsmål om dette er tilstrekkelig eller om man i større grad bør fokusere på
sammenhengen mellom utdanning og forskning i programevalueringene.


UiA har i vår gjennomført et pilotprosjekt i studieprogramledelse. Det tilbys også kurs i
forskningsledelse. God utdannings- og forskningsledelse er viktig for å ivareta og
videreutvikle sammenhengen mellom utdanning og forskning i universitetets portefølje.
Her må UiA satse videre, og UF og US oppfordres til å komme med innspill til hvordan
dette kan gjøres.



Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sier i sin uttalelse at mer tydelig styring/satsing/
avgrensning av hva UiA skal forske på kan være et tiltak for å bedre sammenhengen
mellom utdanning og forskning. Slik styring vil imidlertid, slik fakultetet ser det, kunne bli
et svært omdiskutert tiltak som bryter med forskernes oppfatning av autonomi.
Forholdet mellom akademisk frihet og styring av forskning bør i større grad bli gjenstand
for diskusjon i organisasjonen. Lov om universiteter og høyskoler sier i § 1-5. Faglig frihet
og ansvar:
(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre
at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i
overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.
(5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i
arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de
rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale.

Det synes fullt mulig å lese loven slik at institusjonen har adskillig større styringsmulighet
enn hva som vanligvis praktiseres hva valg av forskningstematikk angår. I større grad enn i
dag kan man i forbindelse med utlysning av stipendiat- og post doc.-stillinger presisere
hvilket felt det skal satses på. Forskningstematikk i forhold til forskningsgrupper bør også
vurderes. Denne diskusjonen oppfordres US og UF til å komme med innspill til.


NSO-lederen foreslo under Arendalsuka følgende: Når én eller flere av våre forskere har
etablert et forskningssamarbeid i et annet land, bør det arbeides for å få til en
studentutveksling med den samme institusjonen, hvor studentene kan trekkes inn i
forskningen. Dette kan være med å styrke vårt internasjonale samarbeid.

Vedlegg:
Kartlegging HH.docx
Kartlegging HI.docx
Kartlegging HP.docx
Kartlegging KF.docx
Kartlegging SV.docx
Kartlegging TR.docx
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Fra: Per S. Sørensen
Handelshøyskolen ved UiA
Til: Studiesekretariatet

Dato: 27.08.2015
Sak nr.:
Arkiv nr.: 15/00418-6

Kopi til:

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning
Oversender kort gjennomgang av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved
Handelshøyskolen.


Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan
ivaretas denne sammenhengen?
Så lenge emner og programmer utformes og utvikles av forskningsaktive vitenskapelig ansatte,
er koblingen mellom utdanning og forskning langt på vei sikret. At ansatte er
forskningskompetente og -aktive, er trolig noe av det viktigste for å sikre sammenheng mellom
utdanning og forskning.
En del undervisningsemner i bachelorprogrammene ved fakultetet er på generelt innføringsnivå
og sånn svakere knyttet til forskning, innholdet i emnene er likevel delvis definert ut fra
forskningsinteressene til de ansatte. Studentene på bachelornivå har minst 7,5 studiepoeng i
samfunnsvitenskapelig metode. Bacheloroppgaven er et selvstendig, teoretisk arbeid. Oppgaven
baserer seg ofte på sekundærdata, men enkelte oppgaver innebærer også innsamling av
primærdata. Oppgaven gis veiledning. På bachelorprogrammet i utviklingsstudier har studentene
i tillegg feltarbeid.
De ansatte er, med få unntak, forskningsaktive og bruker sin forskning direkte i undervisning,
spesielt på våre masterprogram. På masternivå skal emnene trene studentene i å lese, forstå og
formidle empirisk forskning ofte lagt opp som diskusjon/drøfting mellom studenter og faglærere.
På masternivå gis det et metodeemne som bygger på metodekunnskap fra bachelornivå, og som
går nærmere inn i kvantitativ og kvalitativ analyse, samt undersøkelsesdesign. Ved et
masterprogram skjer det fra tid til annen publisering basert på masteroppgaver, slike
publiseringer er i all hovedsak samarbeid mellom studenter og ansatte.
Sammenheng mellom utdanning og forskning er god på handelshøyskolen. Forskningsgruppene
og sentrene fakultetets ansatte er med i er viktige strukturer, og det arbeides kontinuerlig for å
legge til rette for sammenheng mellom forskning og undervisning.
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Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall
hvilke?
- Det kommer litt an på hvor tett man knytter undervisningsemner/fagområde og forskning
sammen, men det er ingen større fagområder hvor vi ikke forsker. Det er eksempelvis
begrenset forskning på revisjon som emne, men det forskes en del innenfor
regnskapstemaer.



Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr
studieprogram? I så fall hvilke?
- Senter for mikrofinans, mikrofinansforskning (samtidig forsker vi på finans)



Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til
bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?
Som påpekt under første punkt er det viktig at forskningsaktive og forskningskompetente
vitenskapelig ansatte utvikler emner og programmer. Organisering i forskningsgrupper kan også
synliggjøre sammenhenger, eller mangel på disse. Tiltak som dette kan sikre sammenheng
mellom forskning og undervisning på program og instituttnivå. På både institusjons-, fakultetsog instituttnivå må det legges til rette for at det blir en god balanse mellom forskningstid og
undervisningsbyrde, og at det er muligheter for fleksibilitet i de perioder der det er behov for det.
Rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente er viktig.
Forskningsgruppene bør innvolveres i studieutviklingen.



Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
Ved Handelshøyskolen ligger ansvaret for utviklingen av undervisningsprogrammene hos
forskningsaktive og forskningskompetente vitenskapelig ansatte. Instituttene har de siste årene,
ved omprioriteringer, fått tilført midler fra fakultetet som er ment å brukes strategisk for å øke
forskningsaktiviteten. Dette har økt instituttenes mulighet til fleksibilitet når det kommer til
tildeling av forskningstid. I den senere tid har det vært fokus på forskningsgrupper, og oversikten
over fakultetets forskningsgrupper viser at koblingen forskning og undervisning er god.



I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom
utdanning og forskning?
Handelshøyskolen prioriterer å rekruttere forskningsaktive personer, og søker så langt det er
mulig å ansette medarbeidere med forskningsinteresser innenfor de felt vi har undervisning. Ved
utlysning av stillinger søkes derfor primært etter førsteamanuensis/professor med dokumentert
forskningskompetanse.



Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både
utdanningen og forskningen?
Resultatene av forskning kan brukes i undervisningen for å eksemplifisere og utdype. Studenter
kan involveres i forskningsaktiviteter knyttet til masteroppgaver, datainnsamling etc. Ideer til
forskning kan komme gjennom studenter som stiller gode spørsmål.
Etablering av forskningsgrupper kan bidra til dette gjennom større sammenheng mellom
faglærernes forskningsfelt som kan utnyttes også i undervisningen.
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved Fakultet for helse- og
idrettsvitenskap
Fakultetene er bedt om å kartlegge sammenhengen mellom utdanning og forskning. Det er ikke definert
tydelig hva som menes med forskning i denne sammenhengen, men det henvises blant annet til UHRs
rapport «Utdanning+ FoU=Sant» (juli 2010). Vi forstår det da slik at også utviklingsarbeid skal inngå i
kartleggingen. Vårt fakultet har flere profesjonsutdanninger som har tradisjon for betydelig innslag av
utviklingsarbeid. Disse skiller seg fra disiplinfagene da de både skal være FoU-baserte og praktiske.
Utviklingsarbeid er ofte prosjekter som har sitt utspring i et praksisfelt, har forskningslignenede aktivitet
og kan være forløpere for forskningsprosjekter. De omhandler og/eller involverer gjerne studenter og
knytter dermed på en pedagogisk måte utdanning og forskning sammen.
Fakultetet er bedt om å komme med tilbakemelding på følgende spørsmål:
Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas denne
sammenhengen?
 Dette skjer spesielt på masternivå. Det er god sammenheng mellom utdanning og forskning i alle
masterprogrammene, men selvsagt er dette kommet lengst i de programmene med lengst fartstid. Det
er innslag av forskningsartikler i pensumlitteraturen på nær sagt alle emner. I alle
masterprogrammene er det egne emner i vitenskapsteori og forskningsmetode, eller det inngår i egne
prosjektemner. Flere masterprogram har samme emne og fellesundervisning i vitenskapteori og
forskningsmetode. Det er undersøkende læreprosesser i alle masterprogrammene i form av
prosjektbasert tilnærming (prosjekt underveis og/eller avsluttende masteroppgave på 30 – 60
studiepoeng). Sammenhengen mellom utdanning og forskning ivaretas ved at det hovedsakelig er
aktive forskere som underviser, noe som innebærer at det fokuseres på at innholdet er
forskningsbasert, inkluderer forskningsprosessen og vitenskapelig tenkemåte, inviterer til at
studentene aktivt kan delta i diskusjoner av forskningsbasert innhold og legger til rette for
«undersøkende» lærerprosesser. I tillegg, er det flere miljøer (spesielt idrettsvitenskap og
ernæring/folkehelse) som kobler de fleste av masterstudentene til problemstillinger og prosjekter som
forskningsgruppene er opptatte av. Dette fører til en god del sampublisering og forsterkning av
forskningsgruppene. For ca 2 år siden vedtok styret at mastersprosjekter kunne leveres i gruppe på 2
til 3 personer. Dette grepet gjorde det mulig å designe og gjennomfører forskningsprosjekter av
større omfang, men som likevel er innenfor forventningen til en avsluttende masteroppgave.
 Det er i stor grad en sammenheng mellom utdanning og forskning også på bachelornivå, men her er
det ofte større innslag av grunnleggende teori som skal fokuseres. I mange av våre bachelorprogram
er det en praktisk-teoretisk tilnæriming som kan være svært forskningsbasert, men ofte presentert av
ansatte som framfor aktiv forskning er mer rettet mot praksisnære utviklingsprosjekter. Flere av
bachelorprogrammene bygger også på nasjonale rammeplaner som styrer mye av innholdet. Det er
innført bachelorprosjekter i alle bachelorprogrammene og forskningsprosessen fokuseres fra første

81

dag gjennom pensumlitteratur og prosjektbasert tilnærming der det er naturlig. Posterpresentasjon av
mange bachelorprosjektere bidrar også til å styrke sammenhengen mellom undervisning og forskning.
Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall hvilke?
 Det er forskningsaktivitet knyttet til alle bachelor- og masterprorammene.
Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr studieprogram?
I så fall hvilke?
 Svaret her avhenger litt av hvordan man ser på forskning som utvilkles i «skjæringspunktet» mellom
forskjellige fagområder og studieprogram. Et eksempel her er betydelig forskningsaktivitet koblet til
kreftpasienter hvor betydningen av ernæring, kogntivi terapi, og fysisk aktivitet under og etter
kreftbehandling, er i fokus. Vi har utdanninger innen idrett/fysisk aktivitet, ernæring, psykisk
helsearbeid, og sykepleie, og denne forskningen trekker kompetanse fra ansatte som underviser i disse
programmene. Dette er også et eksempel på tverrvitenskapelig forskning som bidrar til samarbeid
med andre fagmiljøer, andre institusjoner (eks. sykehusmiljøer) og internasjonale
samarbeidspartnere. Dette vektlegges stadig sterkere når en skal søke ekstern finansiering gjennom
Forskningsrådet og EU, og slik sett er slike forskningsmiljøer svært viktige. På den andre siden er
denne forskningen relevant for flere av helsefagutdanningene, og den kunne vært svært relevant hvis
vi hadde hatt en fordypning innen kreftsykepleie i vårt Masterprogram i spesialsykepleie.
Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til bedre
sammenheng mellom utdanning og forskning?
 På institusjonsnivå kan tiltak som gir økte ressurser til forskning (eks. stipendiater og post-docer)
bidra til en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning. En enda mer tydelig strategisk
styring, satsing, evt. avgrensning av hva institusjonen skal forske på – på alle nivåer, kan være et
annet tiltak, men slik styring vil kunne bli et svært omdisutert tiltak som bryter med forskernes
oppfatning av autonomi. Vi mener den beste måtte å sikre ønsket sammenheng over tid er gjennom
rekruttering av vitenskapelig ansatte med spesifikk utdanning og forskningsprofil som passer fakultets
utviklingsønsker. På denne måtten kombinerer man strategisk styring med forskernes viktige
oppfatning av faglig autonomi. For de vitenskapelig ansatte kan en mentorordning (via PULS ) som
fokuserer på å hjelpe dem med å koble god undervisning med sitt forskningsarbeid, både pedagogisk
og forskningsmessig, også være et tiltak. DDU-midler/-prosjekter er gode virkemidler her, og
fakultetet er aktive med video-produksjon i undervisningssammenheng.
 På institusjonsnivå kan det være nødvendig å gjennomgå rammevilkårene for masterprogrammene.
Det er bekymringsfult at så mange faller fra underveis og ikke gjennomførerer masterutdanningen på
normert tid. Det er spesielt i forbindelse med masteroppgaven en ser at mange faller fra. UiA kunne
med ekstra ressurser bidra til at en kan legge forholdene bedre til rette gjennom f.eks. økt / bedre
veiledning, sterkere integrasjon i forskningsgruppene eller inkludering i større prosjekter og slik
bidra til at sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bli enda bedre.
 På fakultets- og instituttnivå vil en spissing av forskingsgruppeprofilene og tildeling av FoU-tid
knyttet enda tydeligere opp mot forskningsgruppene, være relevante tiltak. Tildeling av stipendiat- og
post-docstillinger har i stor grad blitt koblet til forskningsgruppene på vårt fakultet de siste 4 årene.
Integrering av masterstudenter i forskningsgruppene er et godt tiltak for å bidra til bedre
sammenheng mellom utdanning og forskning. Fakultet har i sin strategi at minst 30 % av
masteroppgavene skal knyttes opp til ansattes FoU-prosjekter, og har forsøkt incentivordning med
ekstra driftsstøtte til masterprosjekter som kan publiseres. Det er også avsatt midler for å integrere
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forskning og utdanning, f.eks.øremerkede midler til praksisprosjekter. Koblingen mellom utdanning
og forskning skjer først og fremst på masternivå, og det å bruke masterstudenter som
læringsassistenter og vitenskapelige assistenter, vil også bidra til en bedre kobling mellom utdanning
og forskning.
Nettverksbygging / internasjonalisering innen forskningssamarbeid er helt nødvendig for å få eksterne
forskningsmidler. Slike nettverk er stimulerende for og kan legge godt grunnlag for videre
utdanningsamarbeid/studentutveksling.

Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
 I fakultetet er det gjort en jobb med presisering av forskningsgruppeprofilene, men noen av gruppene
er fortsatt litt brede, omfavner flere fagmiljøer og/eller er delvis overlappende. Det er også tildelt
FoU-tid for inneværende år hvor det i noen grad er tatt hensyn til inkludering i forskningsgruppene /
prosjekter som inngår i forskningsgruppene (dvs at en kan søke via «felles prosjektsøknad»).
 Fakultetet står overfor en endring i tildelingsrutiner når det gjelder KD-stipendiatstillinger som ikke
er øremerket. En vil diskutere å tildele disse til instituttene / forskningsgruppene og ikke eksplisitt til
enkeltforskere i en forskningsgruppe etter vurdering.
 Fakultetet har prøvd ut frikjøp av tid til mentorordning internt. Dette gjøres ikke lenger og ivaretas av
PULS.
 Fakultetet har svært positiv erfaring med å integrere masterstudenter og ph.d.-kandidater i
forskningsgruppene. En ser en fin økning i masterprosjekter som publiseres, men ordningen med å
tildele ekstra driftsstøtte er ikke videreført.
 Det har nettopp blitt tildelt betydelige strategiske midler til læringsassistenter og vitenskapelige
assistenter. Effekten vil en tidligst se høsten 2015.
 Fakultetet har alltid måttet sette av midler til praksisprosjekter (ligger fast i budsjettildelingen) –
spesielt knyttet til helsefagutdanningene. Disse brukes i et tett samarbeid med sykehuset og
kommunene, og bidrar til kompetanseheving for veiledere i praksis. Dette er utviklingsprosjekter som
bidrar til å heve kvaliteten ved å oppdatere veiledere i praksisfeltet på
forskningsbasert/erfaringsbasert kunnskap. Gjennom dette ser en at praksisveilederne bedre kan støtte
opp om undervisning/veiledning der innholdet er forskningsbasert og invitere studentene til
diskusjoner med forskningsbasert innhold. Det samme skjer gjennom praksisrettede FoU-prosjekter i
lærerutdanningene som ansatte i fakultetet etter søknad jevnlig har fått tildelt.
I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning?
 Dette brukes aktivt. Det er utfordrende å rekruttere professorkompetanse til de aller fleste
fagområdene i fakultetet. Fakultetet har i mange år brukt interne ressurser på kompetanseheving for å
få relevant førstekompetanse til utdanningene. Rekruttering til faste stillinger har som oftest sitt
utgangspunkt i utdanningenes behov. Når det gjelder stipendiatstillinger er disse spisset mot
forskningsaktivitet og veilederkompetanse. Både utdanning og forskning blir vurdert i utlysnings- og
rekrutteringsprosesser. Praksisnær kompetanse er helt nødvendig i profesjonsutdanningene, og dette
fører til at fakultetet også må lyse ut stillinger på universitetslektornivå. Da lyser en f.eks.ut stilling
som førstemanuensis/førstelektor/universitetslektor, og så er det behovet som styrer ved innstillingen.
Hvis en kan få en førsteamanuensis som også har praktisk erfaring ift fagområdet er det en bonus, men
av og til må en innstille en universitetslektor hvis denne personen er den som best innfrir kravene i
utlysningen.
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Fakultetet har i lengre tid lyst ut stilling som biostatisker. Slik kompetanse er etterlyst både i
utdannings- og forskningssammenheng. Når slik kompetanse kommer på plass, forventes det at dette
også vil bidra til å bedre sammenhengen mellom utdanning og forskning på dette området.

Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både utdanningen og
forskningen?
 Fakultetet har vurdert incentivordninger til fagmiljøer som iverksetter tiltak for å integrere forskning
og utdanning. Dette har ikke vært gjort, men fakultetet har tilbudt veiledningskurs for ansatte som skal
i gang med veiledning på masterprosjekter (kvalitetsforbedrende tiltak). Dette mener vi har bidratt til
å bedre sammenhengen mellom utdanning og forskning og videre til å øke kvaliteten spesielt i
masterutdanningene. Dette mener vi også vil kunne gjenspeiles i forskningen gjennom en økt og felles
forståelse av krav til bl.a. vitenskapsteori og metode.
 Etablering og fokusering på forskningsgruppene har også bidratt til å fremme kvaliteten i både
utdanningene og forskningen.
 Oppbygging av masterprogrammene våre. I 2008 hadde vi ett masterprogrammens fakultetet i 2012
har seks masterløp. Oppstart av fakultetets ph.d.-program i 2011, har komplettert porteføljen vår –
både innen utdanning og forskning. I denne tiden har masterkandidatproduksjonen økt fra ~10
personer (idrettsvitenskap) i 2008 til 117 i 2014, - flest blant alle fakultetene. Dette har også medført
generell rekruttering og kompetanseheving i staben. Det er god integrasjon i forskningsgruppene av
både masterstudenter og og ph.d.-kandidater, og alt dette mener vi bidrar til å forsterke
sammenhengen mellom, og øke kvaliteten i utdanning og forskning.
 Obligatorisk bacheloroppgave er også et godt tiltak som vil bidra til fokusere på forskningsprosessen
fra første dag på universitetet. Dette kan inspirere mange til å ville ta høyere utdanning også på
master- og ph.d.-nivå. I fakultetet er vitenskapelig ansatte som underviser / veileder gode
bachelorstudenter obs på - og oppfordrer disse til å søke seg videre til master og ph.d.-nivå. Fokus på
dette vil også kunne bidra til økt forståelse hos studentene for kvalitet og inspirere til bedre
gjennomføringsevne i studietiden.
Med hilsen
Stephen Seiler
Dekan

Veslemøy Rabe
Fakultetsdirektør

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning
I høringsbrevet søker en å kartlegge to forhold.
1. Forskningsbasert utdanning. Det første er relasjonen mellom forskning og
utdanningsprogrammene. Dette forstår vi som hvordan studieprogrammene som helhet
ivaretar, formidler og benytter forsknings for utvikling av programmet og evaluering av
programmet. Her er dermed relasjonen mellom utdanningsledelse av programmet og
forskning innenfor den akademiske (del) disiplinen eller profesjonen som i sin helhet ligger
til grunn for programmet.
2. Forskningsbasert undervisning. Relasjonen mellom undervisning,
undervisningstilrettelegging og evaluering av undervisningen. Her inngår vurderingen av
hvilke undervisningsmetoder som egner seg til innholdet og dermed om innholdet og
prosessene i selve forelesingen/seminar etc bygger på relevant forskning. Healy og Jenkins
figur handler først og fremst om dette.

1. Hvilke fagområder har god sammeneheng mellom utdanning og forskning? Hvordan
ivaretas denne sammenhengen?
De fleste fagområdene har god sammeneheng mellom utdanning og forskning ved at de som
underviser også forsker. Generelt legges det vekt på å presentere forskningsresultater i
undervisningen, egen forskning og andres forskning. Videre legges det stort sett vekt på både
regional, nasjonal og internasjonal forskning. Studenter inviteres inn til forståelse av både
forskningsmetoder, forskningsmetodologier og forskningsresultater avhengig av hvilket nivå
utdanningen ligger på. På mange av emnene på 200- og masternivå kan forelesere definere kurs
utfra sine egne forskningsprosjekter.
Eksempler:
Bachelor i spesialpedagogikk: Det forskes på temaer som er svært relevante for undervisningen,
for eksempel, tverretatlig samarbeid, foreldresamarbeid, sosiale og emosjonelle vansker,
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demokratiske prosesser i opplæringssammenhenger, lovverk og spesialpedagogiske tiltak,
inkludering, spesialpedagogprofesjonen osv. Alt dette er sentralt innenfor bachelor i
spesialpedagogikk og «Spesialpedagogikk 1».
Alle emnene i pedagogikk master bygger på instituttets forskningsområder. En del emner
korresponderer med temaene for noen av instituttets forskningsgrupper (didaktikk, profesjon,
spesialpedagogikk, vurdering/evaluering/skoleutvikling), mens andre er basert på enkelte
forskeres forskningstemaer på instituttet (rådgiving).
I lærerutdanningene ivaretas sammenhengen mellom forskning og utdanning først og fremst
gjennom arbeidet med bacheloroppgaven og utviklingsarbeid, spesielt i fordypningene. Men det
er også et pågående stort prosjekt som introduserer grunnskolelærerstudenter til ulike metoder
koblet til ulike emner i GLU. Her er studentenes læringsarbeid koblet med ansattes
forskningsarbeid direkte. Et annet prosjekt koblet til GLU har dette i mindre målestokk, og har
en vektlegging av narriver til bruk i profesjonsutvikling.
2. Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall
hvilke?
Institutt for fremmedspråk og oversetting, institutt for religion, filosofi og historie og institutt for
nordisk og mediefag svarer nei på dette spørsmålet.
Institutt for pedagogikk svarer: Ser vi på semesterplanene er det flere tema vi underviser i som vi
ikke forsker på. Spesialpedagogikk er sammensatt og det er nesten umulig å forske på alle
temaene. For eksempel innen matematikkvansker, hørsel og synsvansker, miljøterapeutisk arbeid
og habilitering. I Pedagogikk bachelor drives det forskning innen alle fagområder.
For øyeblikket forskes det ikke på ledelse av pedagogisk virksomhet i master studiet, ellers
dekker instituttet alle de områder som inngår i masterutdanning gjennom forskning.
3. Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr
studieprogram? I så fall hvilke?
På institutt for fremmedspråk og oversetting driver en ansatt forsknings innenfor kunsthistorie,
men vi har ikke noen studieprogram der dette faget inngår.
4. Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og innenfor programnivå kan
bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?
Det er ideelt når undervisning og forskning foregår innenfor samme tema. For eksempel, ved
presentasjon av resultater i undervisningen og i arbeidet med å sette sammen en litteraturliste er
en oversikt over forskningsfeltet nyttig. Gjennom denne prosessen kan man også finne relevant
litteratur for forskningen.
Det kan vurderes en rullering av emneansvarlige ut fra deres kompetanse og forskningsprofil, og
ut fra hensyn til innovasjon og utvikling. Det bør også unngås at emners form sementeres ved at
samme faglærer har denne rollen i mange år.
Vi må bevisstgjøre forskerne på hvilke områder det trengs forskning på, og at det ved utlysning
av stillinger etterlyses forskningskompetanse innenfor områder hvor det mangler forskning.
Man bør i enda større grad invitere masterstudenter inn i ansattes forskningsprosjekter. Dette
gjøres i dag, men de fleste masterstudenter velger tema ut fra egeninteresse og ikke ut fra
pågående prosjekter ved instituttene. Kanskje en tettere kontakt mellom forskningsgruppene og
studentene kunne bedret dette.
Når det gjelder kobling til bacheloroppgaver er dette mere løst. Koblingen er mere mot de
ansattes faglige profiler enn direkte prosjekter.
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Forelesere bør oppfordres enda sterkere til å bruke egen forskning som utgangspunkt for
undervisningen. Vi kan også ha større fokus på at studentene kan bidra med datainnsamling i
praksisperioder.
5. Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
Dette er en pågående prosess ved at undervisningsoppgaver i noen grad fordeles ut fra den til
enhver tid aktuelle forskning. Vi prøver å legge til rette for at ansatte får undervise i emner som
har sterk tilknytning til hans eller hennes forskningsinteresser.
Stort sett har alle studenter blitt orintert om forskningsgruppene men dette bør nok komme inn i
et system.
I noe grad brukes studentenes arbeid i praksis forskningsprosjekter. Dette kan utvikles mer.

6.

I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom
utdanning og forskning?
Vi profilerer stillingsutlysningene slik at relevante søkere vil ha forskningskompetanse som er
relevant for den undervisningen de skal normalt tilby hos oss. Dette gjelder også
rekrutteringsstillinger. For eksempel ved institutt for religion, filosofi og historie ønsker de at det
skal forskes mer innenfor temaet religion og etikk i barnehagen og de har akkurat ansatt en
stipendiat som skal forske på dette. De har også utlyst en stipendiatstilling innen
historiedidaktikk hvor de ønsker at det skal forskes mer. Ved institutt for nordisk og mediefag
prøver de å rekruttere vitenskapelige som har forskningsinteresser knyttet til norskfaget i skolen

7. Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både
utdanningen og forskningen?
Undervisning ved universiteter skal være forskningsbasert: det er jo et nødvendig premiss.
Samtidig er det klart at forskning på utdanning er viktig for å kunne sikre/verifisere at man har
høy kvalitet på fremtidige utdanninger. På lavere nivå – for eksempel i fremmedspråk - må man
nok være forsiktig med å være for ambisiøs: inntakskvaliteten er dessverre ikke høy nok, til at vi
skal forvente at det blir noe tett forhold mellom utdanningen og forskningen. Her trenger
studentene vanligvis en grundig innføring, og mye arbeid med egne ferdigheter, før man kan
forvente at de selv aktivt bidrar til forskning.
Ved f.eks. og vurdere rullering av emneansvarlige utfra kompetanse og forskningsprofil.
Studentene i masterstudiet etterspør stadig mer praksisrelevans/yrkesrelevans. For å ivareta både
praksisrelevans og en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning, vil intensivert
forskning i praksisfeltet muligens være en ide.
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Fra: Fakultet for kunstfag

Dato: 20.05.15

Til: Studiesekretariatet

Sak nr.:
Arkiv nr.:

Kopi til:

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning
Fakultetet er blitt bedt om å melde tilbake på følgende spørsmål:
1. Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan
ivaretas denne sammenhengen?
I fakultets forståelse av forskning inngår også kunstnerisk utviklingsarbeid. Innenfor alle
fagområder til Fakultet for kunstfag bedrives det med denne fortolkningen, forskningsbasert
undervisning. Fagområdene innenfor kunstfag har god sammenheng mellom utdanning og
forskning ved at de som underviser også forsker/ er utøver. Generelt legges det vekt på å
presentere forskningsresultater i undervisningen, egen forskning og andres forskning. Videre
legges det stort sett vekt på både regional, nasjonal og internasjonal forskning. Studenter
inviteres inn til forståelse av både forskningsmetoder, forskningsmetodologier og
forskningsresultater avhengig av hvilket nivå utdanningen ligger på. På mange av emnene kan
forelesere definere tema utfra sine egne forskningsprosjekter.
Vi kan gi følgende eksempler pr institutt:
Institutt for rytmisk musikk
De ansatte på Institutt for rytmisk musikk driver i hovedvekt med kunstnerisk utviklingsarbeid
og vanlig forskningsarbeid. De fleste av instituttets ansatte har et utøvende fokus og mye av den
tematikken og pensum som brukes i undervisning er erfaringsbasert og er kunnskap tilegnet
gjennom en sterk nærhet, og tilstedeværelse, i praksisfeltet.
Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
Innenfor utøvende musikk er hovedinstrumentundervisningen knyttet opp mot forskning ved at
man studerer musikken teoretisk og utøver musikken praktisk i et historisk og samtidsperspektiv.
Det innebærer forskning på interpretasjon og oppføringspraksis innenfor stilepokene, men også
forskning på kontekst. Dette krever en stadig oppdatering på nyprodusert kunnskap innen
området, samtidig som ny kunnskap produseres av de ansatte gjennom nye kunstneriske
utviklingsarbeidsprosjekter. Studenten er en del av denne forskningen, da det ofte er omkring
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studentenes valg av repertoar at dypdykkene må skje, og det er her den forskningsbaserte
undervisningen får sitt ansikt.
Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk har, over mange år, hatt betydelig
forskningsvirksomhet innenfor området "tidlig musikk", dvs. forskning innenfor
renessansemusikk og barokkmusikk. Denne kunnskapen blr brukt til undervisning innenfor
områdene interpretasjon, oppføringspraksis, epokekunnskap, sjangerkunnskap, etc. og har gitt
fakultetet et "pre" i forhold til konkurrerende institusjoner. Undervisningen i fagene arrangering
og komposisjon er forskningsbasert, hvor undervisningen både knyttes opp mot relevant
litteratur og studentenes egne arbeider.
Institutt for visuelle og sceniske fag
Instituttet har innført bacheloroppgaver i egne program, samt at de veileder studenter fra
lærerutdanningene som velger drama, forming eller musikk som faglig utgangspunkt for sine
bacheloroppgaver. I programmene faglærerutdanning i teater og master i kunstfag, har studenter
ved flere anledninger blitt invitert med som aktører/medskapere i kunstneriske utviklingsarbeid.
Studentene er deltakere i de undersøkende prosessene. Gjennom flere år har studenter ved
barnehagelærerstudiet (tidligere FLU) fått innsyn i og mulighet for å gi tilbakemeldinger på
kunstneriske utviklingsarbeid før den skapende prosessen var ferdig.
Ved omleggingen av faglærerstudiet gjeldende fra høsten 2014, opplevde instituttet at de kunne
dra nytte av erfaringer fra forskningsplattformen KIK Kunst i kontekst. KIK danner også et
spennende bakteppe for de tverrfaglige diskusjonene som foregår i mellom de som underviser på
kunst, kultur og kreativitet (emne i BLU) og innen master i kunstfag. Studieprogrammet Master i
kunstfag er programmet ved instituttet som best fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig
tenkemåte. Her blir både forskningsbegrep og kunstpraksis utfordret og forsøkt utvidet.

2. Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall
hvilke?
Det har vi i utgangspunktet ikke.
3. Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr
studieprogram? I så fall hvilke?
Fakultetet har ikke hele forskningsmiljø på fagområder som vi ikke tilbyr studieprogram, men
selvfølgelig vil deler av forskningsporteføljen i noen år være litt i randsonen av studienes
innhold. I neste omgang kan denne forskningen være med på å utfordre og utvide fagområdene
og studiene.
Fakultetet har betydelig forskningskraft på alle institutter i forhold til kunstfagenes posisjon i
møte med barn, særlig de yngste barna. Mange av våre doktorgrader på de ulike instituttene - og
vår post.doc.-stipendiat har dette forskningsfokuset. Dette er i mindre grad tatt ut i
undervisningen vår.
Fakultetet har også en tverrfaglig forskningsvirksomhet innenfor området ”Musikalsk
kommunikasjon, samspill og relasjonskompetanse”, med to ansatte med doktorgrad innenfor
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emnene der vi ikke har eget studieprogram, Forskningsmaterialet har vakt interesse ved andre
institusjoner og blir undervist ved flere anerkjente universiteter og høyskoler.
4. Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og innenfor programnivå kan
bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?
De siste to årene har fakultetet arrangert seminarer og forskningsdager hvor primært ansatte, men
også studenter har presentert sine forskningsprosjekter. Vi har erfart at nysgjerrigheten og
interessen for forskning i studentmassen har økt som følge av dette. Gjennom tildeling av FoUtid og konkret, jevnlig tilrettelegging av presentasjon av pågående FoU-prosjekter har vi fått en
bevisstgjøring blant de ansatte. Våre to forskningsplatteforer KIK, kunst i kontekst og Popular
music reseach unit bidrar sterkt til dette.
Institutt for rytmisk musikk omstrukturerer den forskningsbaserte aktiviteten inn i fem områder
som speiler aktiviteten på instituttet; utøving, management, musikkteknologi,
populærmusikkteknologi og verdensmusikk. Disse fem områdene vil også fungere som
forskningsgrupper. Disse gruppene er samlet under en ”paraply”; Popular music reseach unit.
Denne forskningsenheten ledes av koordinatoren for fakultetets Ph. D spesialisering innen
rytmisk musikk og et råd bestående av representanter for hver av forskningsgruppene. Hver
forskningsgruppe vil knytte til seg professorer, 1. kompetente, andre ansatte, stipendiater og
masterstudenter. En vil også kunne spore disse områdene helt ned på bachelornivå, der
bachelorstudenter kan velge mellom ulike fordypninger, som igjen speiler forskningsgruppene.
Disse fordypningene vil også danne grunnlaget for bacheloroppgavene.
Institutt for visuelle og sceniske fag og Institutt for klassisk musikk/musikkpedagogikk har gått
sammen om forskningsplattformen Kunst i Kontekst, KIK. Her blir de ansatte knyttet til
forskningsgrupper innenfor følgende tre felter:
1. Kunst og sosiale relasjoner
Denne gruppen skal forske på hvorledes forskjellige grupper i samfunnet kan inndras i
udøvende kunstneriske kontekster, samt hvilken betydning slike relasjoner har i en pedagogisk
sammenheng.
2. Kunst og demokratisk offentlighet
Denne gruppen skal forske på kunstens rolle i offentligheten som samfunnsmessig kontekst.
3. Kunst og musikalsk kommunikasjon
Denne gruppen skal forske på musikk i en kunstfaglig og utøvende kontekst, med fokus på
hvordan meninger, følelser og stemninger kommuniseres, samt hvilke påvirkninger dette har
på de som lytter.
I disse gruppene er det også naturlig å innlemme masterstudentene, samt de bachelorstudentene
som kan dra nytte av et slikt forskningsfellesskap. Dette vil skape en enda tettere sammenheng
mellom undervisning og forskning.
5. Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
Ved opprettelsen av forskningsplattformene «Kunst i kontekst" og Popular music reseach unit
har det vært arbeidet med tiltak over tid, og dette vil nå bli satt ut i praksis ved opprettelsen av
nevnte forskningsgrupper
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6.

I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom
utdanning og forskning?
De fleste av våre utlysninger etterspør vi evne til å undervise innen et gitt fagområde/program
samt egen forskning. Under Intervju og prøveforelesning etterspør vi kandidatenes evne til å se
dette i sammenheng. Vi er opptatt av hvordan fagmiljøene kan vokse, ved å skaffe seg
internasjonale partnere og eksterne midler, samt bringe prosjektene og kunnskapen inn i
studieprogrammene.
Når fakultetet søker etter nye ansatte, vil det være naturlig å veie søknadene opp mot
forskningsgruppene og å etterstrebe at alle gruppene har den nødvendige kompetansen for å
drive kunstnerisk forskning/ utviklingsarbeid og vanlig forskningsarbeid på et høyt nivå, I tillegg
til å kunne transformere dette til god undervisning.

7. Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både
utdanningen og forskningen?
Undervisning/utdanning uten forskning (dvs. ikke -forskningsbasert undervisning)vil gi mindre
kvalitet på utdanningen, mens forskningsbasert undervisning vil høyne kvaliteten på
utdanningen. I forskningsbasert undervisning bør en undervise optimalt i forhold til ny
forskning på området og undervisningen i seg selv bør har elementer av utviklingsarbeid og
forskning. En vekselvirkning mellom utdanning og forskning – altså forskningsbasert
undervisning – legger til rette for en mer levende og engasjerende undervisning som er «ny» og
aktuell.
Vi tenker oss følgende alternativer:
1.
2.
3.
4.

Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert
Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte
Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold
Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser

Med unntak av punkt 4, representerer punktene 1-3, forstått på rett måte, et ideal for høyere
undervisning og utdanning.
Punkt 1
En lærersentrert undervisning må likevel engasjere studentene til delaktighet i undervisningen..
Hvis studentene er passive under en aktiv lærer, er det ikke forskningsbasert undervisning – altså
ikke særlig egnet til engasjerende delaktighet fra studentenes side.
Punkt 2
Dette er selvsagt avhengig av fagområde – noen områder egner seg bedre til å fokusere på
forskningsprosesser enn andre. Utøvende fag/undervisning (sang og spill) er tradisjonelt ikke
regnet blant de tunge forskningsbaserte områdene, men forskningsbasert innsikt kan likevel
knyttes opp mot praktisk musisering, hvilket er å anse som ønskelig.
Punkt 3
Dette er god forskningsbasert undervisning
Punkt 4
Vi anser metoden som god der, denne vil være naturlig.
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NOTAT
Til:
Fra.

Studieutvalget v/Anne Marie Sundberg
Fakultet for samfunnsvitenskap
13.05.2015

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning
Med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets rapport «Utdanning + FoU = Sant» (juli 2010)
skisserte man med utgangspunkt i Healy, M., Jenkins, A. (2009) Developing undergraduate research
and enquiry fire former for forskningsbasert undervisning som til sammen skaper en god balanse
mellom forskningens innhold, resultater, forskningsprosess og metode:
 Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert
 Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte
 Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold
 Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser
Det oppsummeres i UHR-rapportens kapittel 7:
Studenter kan involveres i FoU hovedsakelig på fire måter som sammen sikrer et godt samspill mellom
utdanning og FoU:
 Gjennom å lære om aktuell forskning og utvikling i faget
 Ved å utvikle kunnskaper og ferdigheter i forsknings- og utviklingsmetoder og ferdigheter
 Ved selv å forske eller utføre forskningsliknende oppgaver
 Ved å involveres i diskusjoner omkring forskning og utviklingsarbeid.
Universitetsdirektøren ber fakultetene gjennomføre kartleggingen med utgangspunkt i de fire formene
for forskningsbasert undervisning som er gjengitt ovenfor. Fakultetene bes melde tilbake på følgende
spørsmål:


Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas
denne sammenhengen?
Så lenge emner og programmer utformes og utvikles av forskningsaktive vitenskapelig ansatte, er
koblingen mellom utdanning og forskning langt på vei sikret. At ansatte er forskningskompetente
og -aktive, er trolig noe av det viktigste for å sikre sammenheng mellom utdanning og forskning.
En del undervisningsemner i bachelorprogrammene ved fakultetet er på generelt innføringsnivå og
sånn svakere knyttet til forskning, innholdet i emnene er likevel i stor grad definert ut fra
forskningsinteressene til de ansatte. Studentene på bachelornivå har minst 10 studiepoeng i
samfunnsvitenskapelig metode. Bacheloroppgaven er et selvstendig, teoretisk arbeid. Oppgaven
baserer seg ofte på sekundærdata, men enkelte oppgaver innebærer også innsamling av
primærdata. Oppgaven gis veiledning. På bachelorprogrammet i utviklingsstudier har studentene i
tillegg feltarbeid.
De ansatte er, med få unntak, forskningsaktive og bruker sin forskning direkte i undervisning,
spesielt på våre masterprogram. På masternivå skal emnene trene studentene i å lese, forstå og
formidle empirisk forskning ofte lagt opp som diskusjon/drøfting mellom studenter og faglærere.
På masternivå gis det et metodeemne som bygger på metodekunnskap fra bachelornivå, og som
går nærmere inn i kvantitativ og kvalitativ analyse, samt undersøkelsesdesign. I tillegg har man
ved et av masterprogrammene opprettet et nytt emne som skal trene studentene i å lese, forstå og
formidle empirisk forskning, dette som en forløper til masteroppgaven. Masteroppgaven kobles
stadig sterkere til instituttenes forskningsgrupper. Ved et masterprogram skjer det jevnlig
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publisering basert på masteroppgaver, slike publiseringer er i all hovedsak samarbeid mellom
studenter og ansatte.
Sammenheng mellom utdanning og forskning er god på Fakultet for samfunnsvitenskap.
Forskningsgruppene og sentrene fakultetets ansatte er med i er viktige strukturer, og det arbeides
kontinuerlig for å legge til rette for sammenheng mellom forskning og undervisning.


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



Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr
studieprogram? I så fall hvilke?
Institutt for informasjonssystemer deltar i
o Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), tverrfakultær forskningsgruppe
o Senter for eHelse og omsorgsteknologi, tverrfakultær forskningsgruppe
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging deltar i
o Disasters and emergency management, forskningsgruppe
o Gender, culture and mobility, forskningsgruppe
Institutt for sosilogi og sosialt arbeid deltar i
o Antrozoologi , tverrfakultær gruppe



Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til
bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?
Som påpekt under første punkt er det viktig at forskningsaktive og forskningskompetente
vitenskapelig ansatte utvikler emner og programmer. Organisering i forskningsgrupper kan også
synliggjøre sammenhenger, eller mangel på disse. Tiltak som dette kan sikre sammenheng
mellom forskning og undervisning på program og instituttnivå. På både institusjons-, fakultets- og
instituttnivå må det legges til rette for at det blir en god balanse mellom forskningstid og
undervisningsbyrde, og at det er muligheter for fleksibilitet i de perioder der det er behov for det.
Rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente er viktig.



Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
Ved Fakultet for samfunnsvitenskap ligger ansvaret for utviklingen av undervisningsprogrammene
hos forskningsaktive og forskningskompetente vitenskapelig ansatte. Instituttene har de siste
årene, ved omprioriteringer, fått tilført midler fra fakultetet som er ment å brukes strategisk for å
øke forskningsaktiviteten. Dette har økt instituttenes mulighet til fleksibilitet når det kommer til
tildeling av forskningstid. I den senere tid har det vært fokus på forskningsgrupper, og oversikten
over fakultetets forskningsgrupper viser at koblingen forskning og undervisning er god.



I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom
utdanning og forskning?
Fakultet for samfunnsvitenskap prioriterer å rekruttere forskningsaktive personer, og søker så langt
det er mulig å ansette medarbeidere med forskningsinteresser innenfor de felt vi har undervisning.



Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både
utdanningen og forskningen?
Gitt at vi allerede har relativt god integrasjon mellom forskning og undervisning vil vårt fokus
fremover ligge på å involvere studenter i større grad i eksternt finansiert virksomhet og legge
bedre til rette for publisering basert på studentoppgaver.
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Fra: Fakultet for teknologi og realfag

Dato: 27.08.2015

Til: Studiesekretariatet
Kopi til:

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning
Redegjørelse fra Fakultet for teknologi og realfag
Universitetsdirektøren har bedt fakultetene kartlegge sammenhengen mellom utdanning og
forskning på sine fagområder. Saken ble behandlet i fakultetets ledergruppemøte på Island i
juni 2015. Redgjørelsen fra ledergruppa følger under.
Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas
denne sammenhengen?
På Naturvitenskap er det god sammenheng mellom utdanning og forskning.
Studentene blir trukket inn og bruker de samme metoder i sine studier som de
metoder som brukes i forskning. Det gjøres noe enklere i utdanningen, men i
prinsippet er det samme metoder og utstyr. Feltarbeid og utprøving er en stor del av
studiene.
På Ingeniørvitenskap undervises med oppdaterte metoder og med oppdatert utstyr
og programvare. Det undervises av forskere. Studentene har tilgang til gode
forskningsfasiliteter og forskere, men deltakelse er mest omfattende av
masterstudenter. Dette gjelder både for fonybar energi, mekatronikk og bygg. På
bygg er en del bachelor studenter med og det publiseres på grunnlag av
bacheloroppgaver.
På IKT deltar/bidrar studentene til forskning mest på master. På multimedia går det
mer på e-læring, og ikke så mye forskning. Se nedenfor om e-læring. På elektronikk
gjelder det samme som for multimedia.
På matematikk blir det undervist av aktive forskere og studentene deltar i forskning
også på bachelor og i praksis på lærerutdanning.
Annet

94

Fakultetet har satt av 750.000 til prosjekter der studentene utfører jobben under
veiledning av en forsker. Studentene kan søke om opp til 25000 for prosjekter initiert av
en forsker. Fakultetet kan også gi studenter støtte til reise og konferansedeltakelse for å
oppdatere deres kompetanse.
Strategi og tiltaksplaner for fakultetet nevner uttrykkelig studentenes deltakelse i
forskning – slik har det stått i mange år i disse planene, så dette har vært i fokus lenge.
Såkalt integrert master – ph.d – slike ansettelser har fakultetet prøvd ut en del ganger.
Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så
fall hvilke?
På naturvitenskap er det forskning innen alle fag, og alle studieprogram har forskning.
Ingvit:
På ingeniørvitenskap er alle ansatte med i forskningsgrupper og driver forskning. Det er
noen utfordringer på noen av gruppene. Går litt sent å involvere en del nye ansatte. Det
er en tverrfaglig gruppe innen bygg og fornybar som har litt utfordringer.
På IKT er det ikke direkte forskning innen nettverksdrift, elektronikk og multimedia.
Men det er noe involvering i e-helse fra elektronikk, samt utvikling innen eLearning fra
multimedia.
På matematikk er det forskning innen alle studier og fagområder
Konklusjon for fakultetet - det finnes noen fagområder på Tekreal der det ikke er
forskning men de aller fleste studieprogram har forskning knyttet til studiene.
Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr
studieprogram? I så fall hvilke?
Fakultetet har studieprogram innen alle områder der det er forskningsvirksomhet.
Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra
til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?
Se nedenfor
Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?
Alle er tatt i bruk.
I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom
utdanning og forskning?
Vi ansetter med hovedfokus på at de skal være gode på undervisning, men må også som
grunnlag (etter SU) ha en kompetanseprofil for å være aktive forskere. Alle ansettelser
baserer seg på prøveforelesninger. Det blir undersøkt om de er motivert for
undervisning. Det har vært omrokkeringer etter prøveforelesning og intervju, der de

95

beste forskere er rangert under en god underviser - som selvsagt har god
forskerbakgrunn også.
Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i
både utdanningen og forskningen?
Det har positiv effekt på senere rekruttering at en har trukket studenter inn i
forskningen. Studentene er fremtidige forskere.
Andre tiltak som ledergruppa ønsker å fremme/følge opp:
- Ledergruppa vil fra neste år opprette et lite fond der studentene kan ha initiativet til
å utvikle en forskningside og søke inntil 50000 og så få en veileder. Kan også være
aktuelt å prioritere tverrfaglighet. Tverrfaglighet i forskningsbasert undervisning.
- Vi har bacheloroppgaver i alle studieprogram og i tillegg har vi prosjekter der
studenter involveres.
- I masterstudiene kan folk ta 60 prosent eller de kan gjøre 60 poeng sammen med
industrien (krever minst C) eller 60 studiepoeng sammen med en professor (krever
minst B).
- Involveres studenter i konferanser? Studenter har vært involvert i workshop.
- Mandagsseminarer i matematikk kan omfatte studenter som presenteres sine
oppgaver.
- Innen IKT har man plukket ut de beste studenter fra bachelor og involvert dem i
forskningsprosjekter?
- Internasjonale forskningsmiljøer? Det skal etableres en felles forskningskonferanse
for studenter sammen med universitet i Bremen.
- Multimediestudenter skal samarbeide med studenter ved et universitet i California
- Marint - alle studenter som tar masteroppgave er innen i internasjonale prosjekter.
- Trekke næringslivet inn på universitetet. Ekstra curriculum.
- Hva med utviklingsbasert undervisning? Har UiA for mye fokus på forskningsbasert
undervisning og for lite på utviklingsbasert undervisning? I hvilken grad støttes
dosentkarrieren?
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