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Strategi for UiA 2016 – 2020: Høring 
 
Universitetsstyret vedtok 20.4.2016 videre arbeid med visjonsformulering og satsingsområder for 

UiAs strategi 2016-2020. Styret tok forbehold om språklige justeringer av visjon og tittel på 

satsingsområdene fram mot styrebehandlingen av strategien i junimøtet.  

Styringsgruppen for strategiarbeidet legger nå fram et høringsutkast av strategidokumentet. 

Strategidokumentet er i to hoveddeler:  

i. en innledende tekst som inkluderer visjonsformuleringen og en utdyping av visjonen, og 

ii. en beskrivelse av tre satsingsområder med delmål og konkretisering av tiltak.  

Høringsutkastet legger ikke opp til at strategien skal inneholde styringsparametre, tidsmessige 

målsettinger og ansvarsplassering. Disse punktene vil det bli arbeidet videre med, også etter at 

strategien er endelig vedtatt i juni, og inkluderes i de årlige plandokumentene på ulike nivåer i 

universitetet. 

Det bes om kommentarer og innspill til  

1) den innledende teksten,  

2) visjonsformuleringen og utdypingen av visjonen,  

3) overskrift og utdyping av satsingsområdene, og 

4) delmål og satsingstiltak.  

En har samlet seg om Samskaping av kunnskap som visjonsformulering for UiA. Det har vært mye 

tilslutning til meningsinnholdet i visjonen, men kommet innvendinger mot formuleringen. Som en 

alternativ formulering er foreslått Sammen skaper vi kunnskap. Det bes om kommentarer til dette. 

Det har vært lite tid til å vurdere de språklige formuleringene for delmålene og tiltakene. Vi er 

bevisst på at det er behov for tekstmessige harmoniseringer mellom de tre satsingsområdene. Vi ber 

derfor om at høringssvaret vurderer innhold og formuleringene av den innledende teksten til 

dokumentet, inkludert visjonen, og den utdypende teksten til de tre satsingsområdene. Når det 

gjelder beskrivelsene av delmålene og satsingstiltakene oppfordres det ført og fremst til kritisk 

vurdering og forslag til nye eller alternative tiltak. 

Høringsfristen er satt til onsdag 8. juni 2016 kl. 15. Det endelige strategidokumentet skal behandles 

av universitetsstyret 20.-21.6.2016. 



 

 Side 2 

 

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Helge Simon Møll.  

 

Med hilsen 

 

Frank Reichert (sign.)  Seunn Smith- Tønnessen (sign.) 

rektor  universitetsdirektør 
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Strategidokument for Universitetet i Agder – høringsversjon 23/5/2016 

Samskaping av kunnskap 
Dette strategidokumentet er skrevet til deg som jobber eller studerer på UiA, og som skal være med 

å sette strategien ut i livet. Dokumentet er også ment for deg som er nysgjerrig på hva vi driver med 

på universitetet, enten du jobber i det private eller offentlige, er politiker, næringslivsleder eller 

interessert samfunnsborger. Vi ønsker at samfunnet rundt oss skal vite hva vi står for og hva vi byr 

på. Vi ønsker å tiltrekke oss dyktige studenter, flinke fagfolk og interessante samarbeidspartnere. UiA 

får til mye alene, men enda mer når vi samarbeider. 

Samfunnsoppdraget 

Vårt samfunnsoppdrag er forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling. 

I likhet med andre universiteter er vi ikke en ferdigutviklet og fasttømret institusjon. Vi er under 

utvikling. I dag er vi et annerledes universitet enn vi var da vi ble etablert i 2007. Om fire år er vi et 

annet sted enn i dag.  

UiA vil tiltrekke seg de beste studentene, forskerne, samarbeidspartnerne og forskningsprosjektene. 

Derfor er det viktig for oss å utforme vår egen strategi, en strategi som tar oss videre fra der vi står i 

dag. Vi har andre utfordringer enn andre universiteter, og vi har andre muligheter. Vår nye strategi 

peker ut noen av mulighetene og sier noe om hva vi legger vekt på framover. 

Vi legger alltid vekt på forskning 

Vi søker, oppdager, sorterer, systematiserer, tolker og presenterer ny kunnskap. Det er vårt 

grunnleggende bidrag til samfunnet. Kunnskap er bakgrunnen for at vi kan presentere 

forskningsbasert utdanning til våre studenter, lede utviklingsprosjekter i større bedrifter, bidra til å 

utvikle offentlige organisasjoner, veilede doktorgradskandidater, utdanne kritiske samfunnsforskere 

og tilby oppdaterte ingeniører, økonomer, lærere og sykepleiere til næringsliv, skoler og sykehus. 

Sammen med samfunnet rundt oss søker vi ny kunnskap, vel vitende om at vi står på skuldrene til 

gammel viten, og vel vitende om at ny kunnskap oppdaterer fagområder, endrer vårt syn på 

virkeligheten og baner vei for små og store samfunnsendringer. 

Visjonen: Samskaping av kunnskap 
Du er herved invitert til å skape kunnskap sammen med oss på UiA. Vår visjon signaliserer at vi 

ønsker å være et utadvendt universitet. Visjonen innebærer en bestemt holdning til kunnskap og 

samarbeid. I en kompleks verden skapes ikke kunnskap i enerom. Ny kunnskap skapes i samarbeid.  

UiA får til mye alene, men det beste vi gjør, skaper vi i fellesskap – med ulike fagområder og med 

partnere utenfor universitetet.  

Vi tror de beste forsknings- og utviklingsprosjektene i framtiden skapes på tvers av faggrenser. 

Initiativet til nye prosjekter kommer like gjerne fra industri og næringsliv som fra våre forskere. Mye 

av det viktigste vi forsker på i dag, er innen områder som ennå bare er i støpeskjeen. Vi tror tiden er 

inne for å utvikle samarbeidsformer der kunnskap ikke bare sendes fra universitet og ut til 

samfunnet, men der kunnskap kommer fra samfunnet til universitetet. I fellesskap sender vi 

kunnskapen tilbake til samfunnet som nyskapende løsninger på morgendagens utfordringer.  
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En av våre styrker som universitet, er at vi i flere år har etablert samarbeidsprosjekter med 

næringslivet og kommunene rundt oss. Vårt samarbeid med næringsklyngene i landsdelen er et 

eksempel på dette. Agder er en internasjonal region, med et næringsliv som har en eksportandel 

betydelig større enn de fleste andre deler av landet. Landsdelens internasjonalt orienterte næringsliv 

påvirker også UiA. Nå vil vi sende enda flere studenter og forskere til utlandet, og vi vil ha enda flere 

utenlandske studenter, forskere og forskningsbevilgninger til UiA.  

UiA skal samarbeide tettere med andre samfunnsaktører enn vi har gjort før. Men det skal ikke gå på 

bekostning av den frie og uavhengige forskningen. Vi skal utfordre våre samarbeidspartnere mer enn 

vi har gjort tidligere, men på en slik måte at det utvikler samfunnet.  

Vi skal ikke bare delta aktivt i samfunnsdebatten, men legge premissene for debatten. Vi skal legge 

fram ny kunnskap, erstatte gammel innsikt med ny, og vi skal starte de viktige samtalene som tar 

samfunnet et steg videre. Vi  sammen med samfunnet rundt oss. 

Satsingsområder tuftet på forskning 
Forskningen er avgjørende for at vi skal lykkes med våre satsingsområder. På UiA setter vi oss 

langsiktige forskningsmål og fortsetter arbeidet med å utvikle gode rutiner for forskningsledere og 

gode vilkår for forskningsgruppene ved universitetet.  

Våre satsingsområder er valgt fordi det er forskere på UiA som er særlig skikket til å bidra med 

utvikling innen disse områdene. Vi tror at samfunnet rundt oss trenger et universitet som satser 

nettopp på dette. Og vi tror den satsingen vil bidra til å løfte kvaliteten på arbeidet ved universitetet 

og styrke anseelsen til UiA i det offentlige rom. 
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Satsingsområde: Utdanning og kultur for læring 

 

Universitetet i Agder skal bli landets beste institusjon å studere og undervise ved. Vi har høye 

ambisjoner for studenters læring og for ansattes engasjement i læringsarbeid. 

 Vi skal utvikle våre utdanninger for å møte samfunnets utfordringer og endringer i arbeidslivet. For 

at våre studenter skal kunne lykkes i et framtidig arbeidsmarked, vil det være avgjørende at de kan 

tilegne seg ny kunnskap, har evne til kritisk refleksjon og til å bruke kunnskap på nye måter. 

Forskningsbasert utdanning og utdanningsdrevet forskning skal prege vår virksomhet. Vi skal utvikle 

og anvende fremtidsrettede, varierte, involverende og praksisnære arbeidsformer. Dette skal gi 

studentene gode læringsopplevelser og grunnlag for arbeid, livslang læring og 

samfunnsengasjement.  

UiA skal tilby etter- og videreutdanning som er relevant for samfunnsutviklingen, med særlig fokus på 

regionens behov. 

 

Delmål 1: 

Universitet i Agder skal ha en tydelig og fremtidsrettet utdanningsledelse på alle nivå. 

Tiltak: 

a) Etablere et felles og helhetlig system for studieprogramledelse og kvalitetsarbeid på alle 
gradsnivå inkl. ph.d. 
- revidere instrukser og øke ressurstildeling til studiekoordinator/studieleder 
- videreutvikle program i utdanningsledelse for ledere på ulike nivå 
- etablere undervisningsgrupper1 og andre arenaer for å diskutere utdanningsspørsmål 
- utvikle metoder for å ivareta helhet og sammenheng i studieprogrammene 
- utarbeide årshjul for utdanningsledelse 

 

b)  Arbeide systematisk med strategisk porteføljeutvikling 
- integrere rutiner for porteføljeutvikling i kvalitetssystemet 
- gjennomgå faglig og administrativ organisering av EVU 
- utvikle insentiver for ansattes deltakelse i EVU 
- utvikle rutiner for samarbeid med offentlig og privat sektor i arbeidet med studieporteføljen 

inkludert EVU 
- utvikle EVU-tilbud for kandidater fra UiA og markedsføre disse gjennom en alumniordning 

 

c)  Arbeide målrettet for internasjonalisering i utdanningene 
- legge til rette for progresjon i bruk av engelsk i gradsprogrammene 
- utvikle flere engelskspråklige gradsprogram og andre undervisningstilbud  
- etablere flere fellesgrader 
- definere strategiske mobilitetspartnere for bedre kvalitetssikring av studenters 

utvekslingsopphold samt motivere studenter for utveksling 

                                                           
1
 Parallell til forskningsgrupper, består av alle som underviser på et studieprogram 
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- der det er hensiktsmessig, integrere globale dimensjoner i programmenes pensum og 
læringsmål 

- legge bedre til rette for ansattmobilitet for både vitenskapelig og administrativt ansatte 

 

Delmål 2: 

Universitetet i Agder skal styrke undervisningskompetansen hos de vitenskapelige ansatte. 

Tiltak: 

a) Utvikle et helhetlig og forpliktende kompetansehevingsprogram for undervisning, 
veiledning og digital kompetanse. 

- fastsette krav til undervisnings- og veiledningskompetanse for vitenskapelig ansatte ved UiA 
- utarbeide kompetanseplaner på instituttnivå 
- videreføre insentivprogram for utvikling av IKT-støttet undervisning, veiledning og vurdering 
- utarbeide kompetansehevingsprogram for førstelektor/dosent og 

førsteamanuensis/professor 
- videreutvikle kurs i universitetspedagogikk 
- etablere system for kollegaveiledning 
- utvikle universitetspedagogiske introduksjonskurs for engelskspråklige undervisere 
- etablere tilbud om kurs i veiledning for alle gradsnivå inkludert ph.d. 

 

b) Opprette en mentorordning for nyansatte  
- utforme beskrivelse av arbeidsoppgavene til mentorene 
- oppnevne mentorkorps på instituttene 
- etablere kursopplegg for mentorer 
- utvikle mentoropplegg tilpasset instituttenes behov 

 

c)  Utrede et pedagogisk meritteringssystem 
- nedsette en arbeidsgruppe som utreder hvordan et pedagogisk meritteringssystem kan 

utformes og organiseres 

 

Delmål 3: 

UiA skal være kjent for å ha et inkluderende læringsmiljø og være ledende i Norge når det gjelder 

varierte og framtidsrettede arbeids- og vurderingsformer. 

Tiltak: 

a) Etablere et læringssenter med fremtidsrettede administrative og faglige støttefunksjoner 
for ansatte og studenter 
- nedsette en arbeidsgruppe som vurderer hvilke tjenester som bør inngå i et læringssenter 

og hvilke ressurser som bør samles der 

- vurdere om læringssenteret kan administrere kompetansehevingssystem og pedagogisk 

meritteringssystem (jf. delmål 2) 

- vurdere om arbeidet med læringsmiljø kan knyttes til læringssenteret 

 

b) Etablere rutiner for å integrere studentene i det akademiske fellesskapet 
- etablere rutiner for mottak av nye studenter med introduksjon til universitetet og 

studieprogrammet samt retningslinjer for felles informasjon i første undervisningstime i alle 

emner 
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- etablere ordning med studentmentorer 

- styrke UiAs fadderopplæring 

- etablere rutiner for oppstart i andre semester på bachelorprogram  

- sikre at gradsstudiene inneholder forskningsliknende arbeidsformer og at gradsstudenter har 

mulighet til å delta i ansattes forskningsprosjekter 

- videreutvikle tjenestetilbudet til studenter med funksjonsnedsettelser 

 

c) Utvikle og ta i bruk nye arbeids- og vurderingsformer med henblikk på mangfoldet blant 
studentene 
- etablere samarbeid med arbeidslivet om utvikling av nye arbeids- og vurderingsformer  

- stimulere til undervisningsopphold ved samarbeidsinstitusjoner 

- diskutere utvikling av og variasjon i arbeids- og vurderingsformer på instituttsamlinger og i 

undervisningsgrupper  

- samle og gjøre tilgjengelig undervisningsmetoder og vurderingsformer i en digital 

ressursbank  

- integrere læringsmiljø og læringsperspektiver i arbeid med campusutvikling og utvikling av 

IT-tjenester og annen infrastruktur 

 

 

Delmål 4: 

UiA skal styrke koplingen mellom forsknings-, erfarings- og praksisbasert kunnskap i våre 

utdanninger. 

Tiltak: 

a) Definere Agdermodellen for utdanningssamarbeid  

- vurdere innføring av praksis/hospitering/internship i flere studier 
- videreutvikle og markedsføre Kompetansetorget som samarbeidsarena 
- vurdere utvidet og mer forpliktende samarbeid mellom universitetet og praksisarenaer, som 

for eksempel barnehage, skole, sykehus og kommuner  
- etablere hospiteringsordninger for vitenskapelig ansatte som underviser og forsker på 

profesjonsutdanningene 
- vurdere tilsvarende ordninger for vitenskapelig ansatte på andre fagområder 
- øke bruken av eksterne gjesteforelesere for å sikre toveis kunnskapsutveksling 

 

b) Definere hvordan ulike former for forskningsbasert utdanning er ivaretatt i 
studieprogrammene 
 

c) Legge til rette for forskning på egne utdanninger 
- kartlegge forskning om utdanning ved UiA som er gjennomført 

- etablere en tverrfakultær forskningsgruppe for forskning på egne utdanninger 
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Satsingsområde: Global mentalitet 

 

Global mentalitet skal være en naturlig del av UiAs kultur, samtidig som vi skal utnytte våre 

forutsetninger som en norsk institusjon. 

Kunnskap og ideer flytter seg raskere og mer fritt over landegrensene enn noen gang før. De 

store sosiale, kulturelle og miljømessige utfordringene tar ikke hensyn til landegrenser.  

Globale problemstillinger skal integreres i våre utdanninger og i vår forskning. I møtet mellom 

regionalt og globalt samarbeid skal UiA levere forskning på høyt internasjonalt nivå. Dette vil 

være en av forutsetningene for å tilby fremragende utdanning og for at UiA er en viktig 

samfunnsaktør. 

Våre campuser skal synliggjøre at UiA er et inviterende og inkluderende vertskap for norske og 

internasjonale studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Campusene skal være spennende og 

dynamiske arenaer for samskaping av kunnskap.  

 

Global mentalitet fokuserer på 3 delmål: 
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Delmål 1: Global forskning 

Vår beste forskning og forskere skal bli mer synlige og tilgjengelige for utenlandske forskere og vår 

internasjonalt rettet forskningsgrupper skal støttes og fremmes 

Tiltak: 

a) Profilere og markedsføre forskning mot det globale samfunn 
- Erstatte speiling av uia.no på engelsk med en engelskspråklig webportal som retter seg 

tydelig mot utenlandske forskere, utdanningspartnere, potensielle ansatte, og utenlandske 
studenter 

- Utvikle engelske UiA profilvideoer for internasjonale stillingssøkere 
- Gi støtte til profilering av vår forskning og forskere i relevante sosiale mediekanaler 

 

b) Videreutvikle den institusjonelle støtten til forskningsgrupper, forskere og ph.d.-
studenter som vil forsterke sine globale nettverk 
- Legge bedre til rette for at ph.d.-studenter kan ha et utenlandsopphold (minimum fire uker) 

og opprette mekanisme for reisestøtte til de som ikke har mulighet til å få oppholdet 
finansiert gjennom eksterne mobilitetsordninger 

- Etablere et råd som kan informere ledelsen om internasjonale trender ("UiA Global 
Scholars")  

- Etablere mini-forskningsterminordning koblet til økt støtte for gjesteforskerbesøk 
 

c) Videreutvikle og styrke deltakelse i Horisont 2020 og andre internasjonale prosjekter 
- Utvikle en langsiktig strategi på hvert fakultet for støtte til videreutvikling av særlig 

produktive internasjonalt orienterte forskningsgrupper med stort nettverk 
- Gjennomføre bibliometriske analyser av alle etablerte forskningsgrupper for å støtte 

«benchmarking» og forsterke grunnlaget for eksterne finansieringssøknader  
- Etablere felles Brussel-kontor med andre norske universiteter 

 

Delmål 2: Globalisering hjemme 

Vi skal videreutvikle vår campus og vår kultur som innbydende vertskap for alle gjester 

Tiltak: 

a) Videreutvikle campus for å gi dem et tydelig globalt preg  
- Etablere «Global hub»  
- Implementere engelsk skilting på campus og av kantinemenyer 
- Gjøre områder som brukes mye ved besøk mer innbydende (eks. veranda i A7, benker ute 

mm) 
- Utrede internasjonalt gjestehus på begge campus 

 

b) Studenter og ansatte skal øke sin bevissthet og kompetanse rundt globalisering 
- Utvikle og implementere «cultural intelligence»-opplæring for våre ledere og ansatte 
- Tilby engelsk kurs for ansatte som møter studenter (Servicetorg, administrative) 
- Videreutvikle karrieredagen, konferanser og arrangementer på begge campus i 

kombinasjon med strategiske, internasjonale partnertreff  
 

c) Internasjonale studenter og ansatte skal tas godt imot og i større grad integreres 
- Videreutvikle "onboarding" av internasjonale ansatte med opplæringstilbud i norsk kultur 
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- Sikre at norske og internasjonale studenter blir integrerte på en bedre måte allerede fra 
studie-/ semesterstarten 

- Vurdere å utstede attester til studenter for frivillig arbeid og ikke-studiepoenggivende kurs 
 

d) Vektlegge rekruttering av vitenskapelige ansatte med gode internasjonale nettverk og 
høyt internasjonalt potensiale 
- Vitenskapelige stillinger skal utlyses slik at de er tilgjengelig internasjonalt (minst 80 % av 

våre vitenskapelige stillinger) 
- Våre utlysningstekster skal vektlegge gode internasjonale nettverk der det er relevant 
- Ta i bruk lete- og-finne-komiteer, og bruke lenger rekrutterings tid på nøkkelstillinger. 

 

 

Delmål 3: Globalt engasjement 

Vår involvering i de store globale utfordringene skal forsterkes gjennom målrettet arbeid på 

kapasitetsbygging og kunnskapsutveksling med partnere i det globale sør. 

Tiltak: 

a) Videreutvikle kapasitetsbyggende samarbeid med land i det globale sør, med fokus på 
land hvor UiA har nåværende forskningssamarbeid eller institusjonelt partnerskap. 

- Videreutvikle vårt nettverk av tidligere ph.d.-kandidater som arbeider i partnerinstitusjoner i 
det globale sør 

- Etablere ”verdensdel referansegrupper” for å stimulere til mer fler-/ tverrfaglig samarbeid 
med partnere i det globale sør 

- Bruk relevante finansieringsmekanismer, som f.eks. UTFORSK, NORPART, NORAD/NORHED  
 

b) Videreutvikle Metochi som vår tredje campus med fokus på globale problemstillinger 
og økt internasjonalisering av kurs- og seminaraktivitet 
 

c) Synliggjøre og videreutvikle vårt samarbeid og lokaler i Jogjakarta (Rumah Norvegia), 
og Berkeley, California (Peder Sæter Center). 
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Satsingsområde: Samfunnsengasjert og nyskapende 

 

UiA skal styrke sin relevans og synlighet ved å utfordre, understøtte og utvikle samfunnet. UiA skal 

påvirke og gjøre en forskjell for studenter, ansatte og våre omgivelser. I nær samhandling med 

regionen utvikler UiA engasjement og nyskaping som møter samfunnets komplekse utfordringer. 

”Samskapingsmodellen” (UiA-modellen) – med det nære samspillet med samfunns- og næringsliv – 

skal videreutvikles. Vår kunnskap skal utvikles sammen med andre aktører for å oppnå gevinster, 

både gjennom nasjonal samskaping og videreutvikling av våre internasjonale relasjoner.    

Vi skal styrke et fritt, kritisk og åpent ordskifte og bidra med analyser for framtidens kultur, nærings- 

og samfunnsliv.  
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Et samfunnsengasjert og nyskapende universitet er preget av: 

• Aktiv deltakelse  
• Relevans 
• Lekenhet og kreativt samarbeid 
• Tilgjengelighet, åpenhet og inkludering 
• Problemløsning 
• Kritisk refleksjon, mot og tydelighet  
• Integritet 
• «Ut av boksen»  

 

Delmål 1: 

Vi utfordrer og lar oss utfordre av studentene til samfunnsengasjement, nyskaping og kritisk 

refleksjon.  

Tiltak: 

a) Skape gode lærings,- og nyskapingsarenaer  
- 24/7 campus, bruk og videreutvikling av universitetsbyene, samt den «virtuelle campus» 
- Sikre god integrering av internasjonale studenter  
- Eksterne gjesteforeleser (samfunnsrelevans) 

 

b) Stimulere til engasjement utover studiene  
- Politisk, kulturelt og sosialt gjennom tilrettelegging av timeplaner, vurdering av obligatorisk 

fremmøte og annet, for sikre fleksibilitet  
- Anerkjenne og synliggjøre engasjement (månedens student?)  
- Viktig del av integrerings-, og inkluderingsarbeidet for alle studenter 

 

c) Stimulere til grundervirksomhet 
- Gjennom blant annet emner i studiene, UiAs øvrige virkemidler og det regionale og 

nasjonale innovasjonssystemet 
 

d) Øke studentmobilitet lokalt og globalt 
- Skape og videreutvikle praksisplasser og «internships» regionalt, nasjonalt og globalt i 

norske og internasjonale virksomheter (med mulighet for studiepoeng) 
 

e) Bidra til økt FoU-aktivitet for studenter 
- Tilrettelegge for studentdeltakelse i forskergrupper, forskernettverk og forskerprosjekter i 

virksomheter (eksempel vit.ass. og/eller med mulighet for studiepoeng) 
- Virksomhetsnære Master og Bacheloroppgaver (aktiv bruk av kompetansetorget) 

 

 

Delmål 2: 

Ansatte utfordres til samfunnsengasjement, nyskaping og mangfold   

Tiltak: 

a) Etablere mangfoldscore og stimulere til økt inkludering 
- Synliggjøre og stimulere til diversitet 
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b) Stimulere til kritisk refleksjon og nytenkning i samfunnsdebatten  
- Sette av tid i arbeidsplanen   
- Bygge en kultur for samhandling med omgivelsene 

 

c) Gjennomføre FoU og andre typer prosjekter sammen med omgivelsene 
- Videreutvikle prosjektkompetanse og erfaring, samt prosessledelse 

 

d) Øke formidling, deltakelse og engasjement 
- Formidling i ulike formater regionalt og globalt («off-campus» åpne forelesninger) 
- Øke mobilitet ved bruk av bistillinger 

 

e) Bidra til kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer 
- Anerkjennelse og synliggjøring av gode ideer/kommersialisering 
- Bistand til kommersialisering 

 

 

Delmål 3: 

Vi utfordrer og lar oss utfordre av våre omgivelser til felles samfunnsengasjement, nyskaping og 

kunnskapsutvikling  

Tiltak: 

a) Videreutvikle «samskapingsmodellen» (UiA modellen) med utgangspunkt i 
problemstillinger 
- EVU 
- Aktiv deltakelse i klyngene, øvrig næringsliv, arbeidsliv og samfunnsliv  
- Kobling praksisfelt/forskningsfelt 
- Bruke regionen til samskaping (lavterskel, gjesteforelesning, bedriftsbesøk, «følg en ansatt 

tre uker») 
- Innføre kompetansemeglere (redusere terskel for samhandling) 

 

b) Sikre interdisiplinær innovasjon 
- Være relevante – kompetanseleverandør (ligge i forkant).  
- Profilere samhandlingsmuligheter. 
- Regionen blir gode bestillere 

 

c) Øke FoU-deltakelse i felles prosjekter 
- Finne god arbeidsmodell og arbeidsdeling mellom UiA, Agderforskning AS og Teknova for å 

utnytte FoU-kompetansen i regionen best mulig 
- Felles praksisnære FoU-prosjekter  

 

d) Videreutvikle Kompetansetorget 2.0 
 

e) Bidra til en bærekraftig fremtid   
- gjennom FoU-prosjekter 
- gjennom samspill med omgivelsene 
- gjennom utdanning og opplæring 

- gjennom praktisk virke 

 


