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På god vei i både Grimstad og Kristiansand! 

Du leser nå Utdannings- og forskningsmeldingen for 2015. Den er vår felles hukommelse for forrige 

virksomhetsår. Vi viser både våre styrker og våre svakheter. Dette dokumentet danner dermed et 

felles utgangspunkt for arbeidet videre ved UiA. Denne dokumentasjonen er sentral for bygging av en 

fellesskapskultur. Hvert kapittel avsluttes med noen hovedutfordringer. Vi vil benytte plassen her til å 

trekke noen linjer mellom disse, og samtidig se dette i sammenheng med utviklingstrekk i sektoren: 

Det jobbes veldig bra med studentrekruttering gjennom blant annet sosiale medier, tradisjonelle 

medier, utdanningsmesser og studentambassadører. Det ser vi av søkertall gjennom snart 10 år som 

universitet. Studentrekruttering blir vi aldri ferdig utviklet eller utlært på, men vi jobber kontinuerlig 

med å møte våre fremtidige studenter der de er gjennom kanalene de foretrekker. Vi jobber nok ikke 

like målrettet innen internasjonal studentrekruttering. Her har vi en jobb å gjøre. 

Det går en viktig linje fra inntakskvalitet over undervisningskvalitet inkludert læringsmiljø og til 

læringsutbytte for studentene. Selv om vi vet at dette er av betydning har vi så langt ikke data som 

entydig påviser denne sammenhengen. Studentenes opplevde undervisningskvalitet har 

sammenheng med deres læringsutbytte og karakterer gjennom motivasjon, interesser og strategier 

de tilegner seg i studiet. Studentenes generelle interesse for et fagområde eller en profesjon påvirkes 

av den interessen og energien som de opplever fra oss i hverdagen. Derfor er vårt arbeid med alle 

undervisnings- og læringssituasjoner så viktige. Vi vet også at en stor andel, nesten 20 % av våre 

studenter, opplever minst en gang i løpet av studiet at de har behov for tjenestene som SiA helse 

tilbyr. Det psykososiale læringsmiljøet er derfor på dagsorden! 

UiA har ligget et hestehode foran når det gjelder digital eksamen og de erfaringene vi har gjort 

kommer nå hele sektoren til gode. Flere puster oss i nakken nå. Gratulerer til alle dere som har gjort 

det mulig å markere oss på området. Samtidig er det fint for sektoren at flere andre nå ligger godt an. 

Det skjer store endringer i UH-sektoren. Strukturendringer og endringer i nasjonal styring gjør at 

mange institusjoner nå er enda mere ivrig i sin profilering og markedsføring. De samme endringer 

gjør at vi må jobbe tettere som organisasjon - UiA har mye å vinne på å utvikle samarbeidskulturen 

videre. Nasjonale styringsvirkemidler som gir oss nasjonale og lokale data som Studiebarometeret og 

den neste spørreundersøkelsen til undervisere (piloteres i juni 2016) viser oss at myndighetene 

ønsker både å følge hver enkelt institusjon og å få godt sammenligningsgrunnlag mellom 

institusjonene. Vi har noen virkemidler til å følge opp her hos oss gjennom kvalitetssystemet. Slike 

systemer blir faktisk enda viktigere for oss alle innenfor sterkere nasjonal styring fordi vi må jobbe 

med kvalitetsutvikling basert på sentrale verdier. Vi må derfor jobbe systematisk med 

kvalitetsarbeidet for å vise hva som betyr noe for oss.   

Forskningskvalitet og utdanningskvalitet henger tett sammen.  Studenter beriker vår forskning.  

Forskning informerer og beriker våre utdanninger og vår undervisning.  Forskningsinnsatsen og 

slagkraften på UiA har aldri vært større. Vi har fått flere stipendiater og det forsterker ph.d-

programmene og mange av forskningsgruppene. Publikasjonspoeng er en indikator vi forholder oss 

til og det forteller oss om en generell positiv utvikling. Samtidig må vi se dypere. Forskningsgruppene 

og sentrene utvikler seg; vi rekrutterer et stadig mer mangfoldig og energisk kollegium med økt 

spisskompetanse innen forskning. Vi samarbeider med sterke internasjonale og regionale partnere og 

vi utvikler og gjennomfører stadig mer ambisiøse, langsiktige prosjekter. Vår nye SFI innen 
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mekatronikk, og flere store prosjekt fra NFR og H2020 eksemplifiserer denne utviklingen. Disse store 

prosjektene gir ikke umiddelbart «DBH avkastning» men er en viktig investering for fremtiden! Det 

blir avgjørende fremover at vi forholder oss til internasjonale indikatorer for forskningskvalitet.   

Samtidig jobber vi kontinuerlig med å tilby infrastruktur i verdensklasse for noen av våre forskere og 

partnere.  Mens vi skriver, planlegges først spadetak for Mekatronikk Innovasjon Lab (MIL) i 

Grimstad. Olympiatoppen Sør og UiA får en ny, oppgradert forsknings- og utviklingsarena på 

Spicheren, og vi jobber intenst med I4Health, et bygg og en næringsmodell som vi tror kan virkelig 

sette UiA på kartet innen Helseteknologi innovasjon. Fremragende forskning krever «people, places, 

and partnerships». Vi jobber godt sammen på alle tre fronter. 

Samtidig som denne meldingen er ferdigstilt har vi jobbet med en svært omfattende strategiprosess; 

en prosess som er designet for stor grad av medvirkning og involvering fra alle medarbeidere og 

studenter. Denne strategien skal iverksettes fra august 2016. Det er en strategi som vi utvikler 

sammen. Og den skal iverksettes sammen. Vi gleder oss! 

 

Astrid Birgitte Eggen Stephen Seiler 
 

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og 
læringsmiljø 

Viserektor for forskning, formidling og  
nyskaping 
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1.1 Status i forhold til strategisk plan 

 Utdanning 1.1.1

Søkertall  
UiA har som mål at en økende andel av studiesøkerne i Norge har UiA som førstevalg og at de store 

utdanningsprogrammene har god søkning. UiAs andel av primærsøkere i Samordna opptak gikk opp 

fra 5,0 % i 2014 til 5,2 % i 2015. Økonomi og administrasjon, ingeniørutdanning og sykepleier-

utdanning har svært solide søkertall med 2,5 eller flere primærsøkere pr studieplass. Også for 

barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningene er søkertallene gode, og man fyller 

opp alle studieplassene. Unntaket for bærebjelkestudiene er masterprogrammet i informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, hvor søkertallene er høye både til 5-årig program og 2-årig program, men 

hvor studieplassene likevel ikke var fylt opp ved studiestart.  

 

Studienes innhold og relevans  

Det er et mål i strategiplanen at de store utdanningsprogrammene skal ha gode tilbakemeldinger i 

nasjonale evalueringer og at de yrkesrettede studieprogrammene skal ha partnerskap med relevant 

arbeidsliv og med andre utdanningsinstitusjoner. Studiebarometeret, som er en nasjonal 

spørreundersøkelse i regi av NOKUT, gir informasjon om studentenes tilfredshet. Resultatene fra 

undersøkelsen i 2015 viser at lærerutdanningene og spesielt barnehagelærerutdanningen ved UiA 

kommer svært godt ut sammenlignet med landsgjennomsnittet. Studenter ved 

sykepleierutdanningen og økonomi- og administrasjonsutdanningen oppgir lik eller marginalt høyere 

tilfredshet enn landsgjennomsnitt. Studenter på bachelornivå på ingeniørutdanningene oppgir også i 

hovedsak lik eller høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet. Studenter på masternivå på 

sivilingeniørutdanningene oppgir derimot betydelig lavere tilfredshet enn landsgjennomsnittet. 

NOKUT har ikke gjennomført nasjonale evalueringer i 2015 som omfatter noen av 

bærebjelkestudiene.  

 

Via Kompetansetorget kan eksterne virksomheter registrere bl.a. forslag til temaer for bachelor- og 

masteroppgaver og ledige jobber. I 2015 har arbeidet med Kompetansetorget fokusert på å knytte til 

seg flere fagmiljø, noe som har resultert i at deler av ingeniørmiljøet og pedagogikkmiljøet er mer 

aktive. Det ble registrert 130 oppgaveforslag i løpet av 2015, men det foreligger ikke oversikt over 

hvor mange som har blitt valgt.   

 

Gjennom Det digitale universitet (DDU) er det bevilget midler til utprøving av nye undervisnings- og 

vurderingsformer. Arbeidet med implementering av digital eksamen er videreført. UiA er en av de 

ledende institusjonene nasjonalt på dette området. 

  

Studentutveksling og undervisning på engelsk  

UiA har en målsetting om at alle bachelor- og masterprogram har deler av undervisning eller 

pensumlitteratur på engelsk og at alle fakultetene skal ha engelskspråklige masterprogram. Det er 

også et mål at andelen utvekslingsstudenter skal øke til 7,5 %. UiA hadde i 2015 en andel 

utvekslingsstudenter på 6,1 % dvs. uendret fra 2014. Alle fakultetene bortsett fra Fakultet for  

helse- og idrettsvitenskap tilbyr engelskspråklige masterprogram. Det finnes ingen samlet oversikt 

over emner som tilbys på engelsk eller bruken av engelsk pensumlitteratur.  
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 Forskerutdanning 1.1.2

UiA har i 2015 seks fakultetsvise doktorgradsprogrammer med 14 spesialiseringer. UiA har som mål i 

sin strategi at UiA uteksaminerer 30 kandidater fra egne ph.d.-program hvert år innen 2015. I 2015 

ble det avlagt 20 ph.d.‐grader ved UiA. Tilsvarende tall for 2014 var 27. 

 

Selv om UiA har jobbet målrettet for å bygge opp kvaliteten i forskerutdanningen, har UiA 

utfordringer i forhold til gjennomstrømning. UiA ligger på et bruttotidsforbruk på 6,5 årsverk pr 

avhandling, mot 5,1 årsverk i gjennomsnitt ved norske universiteter. Utfordringene er i stor grad 

knyttet til ph.d.-kandidater som begynte i oppstarten av UiAs ph.d.-programmer, der 

forskerutdanningen ikke var like systematisk som i dag. Det er iverksatt tiltak for at nye ph.d.-

kandidater og ph.d.-kandidater på de nye programmene får en god start og et godt doktorgrads-

forløp som legger til rette for gjennomføring på normert tid.  

 

I statsbudsjettet for 2016 fikk UiA tildelt 39 nye rekrutteringsstillinger, derav 19 øremerket til MNT-

fagene (11 av disse midlertidige) og 3 øremerket til lærerutdanning (2 av disse midlertidige). Dette vil 

styrke forskerutdanning ved UiA betydelig. Samtidig må vi fortsatt jobbe for flere stipendiatstillinger 

gjennom eksternt finansierte prosjekter, som NFR, EU og samarbeid med næringslivet og offentlig 

sektor. 

 Forskning 1.1.3

Vitenskapelig publisering 

Ifølge strategisk plan skal UiA innen 2015 ha fordoblet antall publikasjonspoeng i forhold til 2008, dvs. 

518 poeng i 2015. I 2015 har UiA – etter den gamle måten å beregne publiseringspoeng på – 517,66 

poeng (683 poeng etter den nye beregningsmåten, som vekter samforfatterskap sterkere). Når det 

gjelder publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk ligger vi over UiS, UiN og UiT, men under de 

gamle universitetene.  

 

Universitetets strategi peker også på at UiA skal publisere i anerkjente norske og internasjonale 

kanaler. Når det gjelder andel publikasjoner i nivå 2-tidskrifter har vi økt til 16,7 %. Dette er høyeste 

volum av nivå 2-publikasjoner ved UiA siden vi ble universitet. Selv om vi fremdeles ligger under 

gjennomsnittet av andel nivå 2-publikasjoner ved norske universiteter, er det gledelig at vi klarte å 

øke andelen, samtidig som vi har et høyt publiseringsvolum. 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

UiA har som mål i sin strategi innen 2015 at UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 

2008, til 50 mill. kr. Både NFR- og EU-inntekter er fremdeles lave og ligger under gjennomsnittet ved 

de norske universitetene. NFR-inntektene har økt i 2015, til 35 millioner kroner. Det største 

prosjektet her er SFI Offshore Mechtronics, som startet opp i april 2015. EU-inntekter har i 2015 

negative inntekter, noe som skyldes EU-revisjonen, der UiA må tilbakebetale midler. 

 

12 NFR-søknader har blitt innvilget i 2015. De største prosjektene, foruten SFI Offshore 

Mechatronics, er et forskerprosjekt innen religion, et forskerprosjekt innen marinforskning, et 

toppforsk-prosjekt innen IKT og en infrastrukturtildeling innen mekatronikk. Det ble sendt 13 

søknader til H2020 i 2015, hvorav tre ble innvilget. Alle tre ble sendt fra Senter for integrert 

krisehåndtering (CIEM), to av disse er plassert på Fakultet for teknologi og realfag og én på Fakultet 
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for samfunnsvitenskap. UiA er koordinator i et av disse prosjektene. CIEM har jobbet systematisk i de 

siste årene med rekruttering, nettverksbygging og søknader til H2020, og kan være et forbilde til 

andre forskningsmiljøer, som ønsker å bygge seg opp. 

 

Satsingsområder og NFRs senterordninger 

Per 2015 har UiA følgende satsingsområder: Toppforskningsmiljø MULTIKUL (Multimodalitet og 

kulturendring), der finansieringsperioden fra styret sluttet sommeren 2015, Senter for eHelse og 

omsorgsteknologi, Senter for integrert krisehåndtering og Mekatronikk. Senter for eHelse og 

omsorgsteknologi ble evaluert i 2015 og styret besluttet å forlenge den økonomiske støtten til 

senteret i 3 år. I tillegg er UiA i et nettverk innen profesjonsfaglig forskning med UiS og UiN, og et 

internt profesjonsfaglig nettverk, som gjenspeiles i styrets mål om at UiA har anerkjente 

forskningsgrupper med relevans for alle de store profesjonsfaglige studieprogrammene.  

 

UiA har også som mål innen 2015 å ha tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for 

søknader om status innenfor NFRs senterordninger. UiA startet i 2015 opp «SFI Offshore 

Mechatronics» med et totalbudsjett på til sammen nesten 200 mill. kroner. UiA sendte også inn tre 

søknader til SFF i 2015, to der UiA var prosjektleder (integrert krisehåndtering og emerging markets), 

og én der UiA var partner (Center for Coastal Research). UiA var også prosjektleder for en søknad til 

IKT-fyrtårn (eHelse), der UiA kom videre til andre runde i søknadsprosessen. 

 

Forskningsgrupper 

Innen 2015 er det et mål at forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av FoU-virksomheten i 

fagmiljøene og tverrfaglige miljøer. Etter at forskningsgruppene ble etablert ved alle fakulteter i 

2013, har organisasjonen jobbet med videreutvikling av gruppene i 2014 og 2015. 

 Samfunnskontakt og -utvikling 1.1.4

UiA har som mål i sin strategi at 30 % av den faglige publiseringen ved UiA blir digitalt tilgjengelig i 

åpne publiseringsarkiv. I 2015 ble 11 % av UiAs publisering gjort tilgjengelig i AURA, universitetets 

åpne arkiv. Det er en betydelig nedgang i forhold til tidligere år.  

Innen 2015 skal UiA sammen med Agderforskning og Teknova være en attraktiv forsknings- og 

utviklingspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge. Samarbeidet med 

næringslivsklyngene Node og EYDE er godt, og i 2015 startet UiA opp SFI Offshore Mekatronikk i 

samarbeid med NCE NODE og Teknova.  

Aktiviteten knyttet til etter- og videreutdanning (EVU) har vokst også i 2015.  Veksten er blant annet 

knyttet til to erfaringsbaserte masterstudier, samt til programmet «Kompetanse for kvalitet» som er 

et videreutdanningsprogram rettet mot lærere. 

 Organisasjonskultur og infrastruktur 1.1.5

UiAs strategiplan har en målsetting om at innen 2015 skal 70 % av de ansatte i undervisnings- og 

forskerstillinger ha førstekompetanse. Dette målet ble nådd i 2014, men andelen har sunket igjen i 

2015. Andelen ligger på 69,9 % i 2015. Det er variasjon mellom fakultetene, Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap og Fakultet for kunstfag har en lavere andel ansatte med førstekompetanse enn de 

andre fakultetene. 
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Ved utlysning av nye stillinger er det viktig å vektlegge langsiktige behov og ønskede endringer i 

studieportefølje og forskningsprofil. Ifølge UiAs strategi skal professor- og førstestillinger lyses ut 

internasjonalt. Vi har gode rutiner for å legge ut stillinger på den europeiske websiden EURAXESS, 

men 2015 har synliggjort at det vil være behov for å være på andre internasjonale 

rekrutteringsarenaer utover EURAXESS. I 2015 ble 53 % av de vitenskapelige stillingene utlyst på 

engelsk. Det er en oppgang i forhold til 2014 (42 %), men det betyr at halvparten av vitenskapelige 

stillinger fremdeles ikke er tilgjengelig til internasjonale søkere uten norskkunnskaper. Unntak for 

ikke å lyse ut på engelsk skal primært gjøres når den som ansettes skal kunne undervise på norsk fra 

første dag.  
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1.2  UiA i tall 

  Utdanning   

Antall studieprogram Masterprogram 37  

  Bachelorprogram                    44  

  4-årige lærerutdanningsprogram                      2  

Antall primærsøkere i Samordna opptak              6 652  

  i Lokalt opptak 5 041  

  primærsøker pr plass i SO                   2,5  

Antall studenter Totalt (høst)             11 879  

  Høyere grad              2 114  

  Integrert mastergrad                  815  

  Lavere grad               8 950  

Antall 60 studiepoengsenheter  7 996 

Antall kandidater Totalt               2 009  

   -Sykepleierutdanning                 247  

   -Ingeniørutdanning                 295  

   -Økonomiutdanning                 198  

   -Grunnskolelærerutdanning                 125  

   -Førskolelærerutdanning                 138  

 -Praktisk-pedagogisk utdanning 104 

 Internasjonalisering Utreisende utvekslingsstudenter                  382  

  Innreisende utvekslingsstudenter                  296  

  Doktorgradsutdanning   

Antall studieprogram Totalt 6 

  Antall spesialiseringer 14 

Antall doktorgradsavtaler   179 

Antall avlagte doktorgrader   20 

  Forskning   

Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng totalt 683 

  Publikasjonspoeng nivå 1 465,24 

  Publikasjonspoeng nivå 2 217,75 

  Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 1,14 

Eksternt finansiert virksomhet Totale inntekter fra EU og NFR (NOK) 34 621 694 

  Antall aktive EU-prosjekter 11 

  Antall aktive NFR-prosjekter 80 

  Samfunnskontakt   

Formidling Formidlingspoeng totalt 1 704 

  
Andel AURA-deponeringer av totalt antall 
publiseringer 11 %  

Innovasjon Antall mottatte forretningsideer 4 

Etter- og videreutdanning Antall 60 studiepoengsenheter 425 

  Organisasjon   

Ansatte Totalt antall ansatte 1026 

  Antall vitenskapelige årsverk 612 

  Antall administrative årsverk 415 

  Antall årsverk i rekrutteringsstillinger 96 

Økonomi Budsjettstørrelse (mill NOK) 1 300 

  Andel statstilskudd 87 % 

  Andel eksterne inntekter 13 % 

  Kjønnsbalanse   

Studenter 40 % menn 60 % kvinner 

Vitenskapelig ansatte 63 % menn 37 % kvinner 

Professorer og dosenter 80 % menn 20 % kvinner 
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2 Utdanning 

2.1 Inntakskvalitet 
Universitetet definerer inntakskvalitet som de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer 

med seg når de begynner på et studium. Søker- og opptakstall er sentralt i dette kapitlet. 

 Søkertall – Samordna opptak og lokalt opptak 2.1.1

De fleste av UiAs grunnstudier har opptak via Samordna opptak (SO). Dette gjelder årsstudier, 

bachelorprogram, femårige masterprogram og grunnskolelærerutdanning. I 2015 hadde UiA 85 

søknadsalternativer i SO. 

 Samordna opptak
1
 

  Antall primærsøkere SO Antall primærsøkere pr plass SO Andel av primærsøkerne SO 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

UIA 6652 5992 2,5 2,2 5,2 % 5,0 % 

NTNU 12026 11567 2,6 2,3 9,5 % 9,7 % 

NMBU 2808 2798 3,5 3,4 2,2 % 2,4 % 

UIB 8922 8452 2,3 2,2 7,0 % 7,1 % 

UIO 17794 16859 3,0 2,8 14,0 % 14,2 % 

UIS 5622 4874 2,6 2,4 4,4 % 4,1 % 

UIT 5517 5555 1,7 1,6 4,3 % 4,7 % 

UIN 2398 2059 1,7 1,5 1,9 % 1,7 % 

 

Som tabellen viser, økte antall primærsøkere til UiA i SO med 660 søkere i 2015, og UiA har etter 

dette 2,5 primærsøkere pr plass og en andel på 5,2 % av alle primærsøkere i SO. Antall primærsøkere 

i SO økte med nesten 7 % i 2015, og alle universitet med unntak av UiT fikk økt antall primærsøkere. 

Det var likevel kun de nye universitetene UiA, UiS og UiN som økte sin andel av primærsøkere, så 

veksten har generelt vært sterkere på de statlige høgskolene. UiA har de siste årene hatt en sterk 

økning i antall primærsøkere pr plass og har i 2015 nådd et solid nivå med 2,5 søkere pr plass mot 1,9 

primærsøkere pr plass i 2011. 

Ved UiA skyldes den høye veksten i 2015 økt søkning til flere av UiAs bærebjelkestudier, dvs. økt 

søkning til 4-årig grunnskolelærerutdanning (GLU), bachelorprogram i sykepleie og bachelorprogram 

i ingeniørfag. I tillegg hadde årsstudiet i pedagogikk samt bachelorprogram i sosialt arbeid en sterk 

økning. For en fullstendig oversikt over søkning og opptak pr program vises det til vedlegg 1. 

Lokalt opptak er søknad direkte til UiA. Dette omfatter studier hvor annen høyere utdanning er 

opptakskrav, som toårige masterprogram og andre påbyggings- og videreutdanningsstudier. Det er 

også lokalt opptak til studier med opptaksprøve, spesialtilpassede ingeniørstudier (TRES- og Y-veien), 

halvårsstudier og studier med oppstart i vårsemesteret. UiA hadde 65 søknadsalternativer i lokalt 

opptak2 i 2015 i tillegg til etter- og videreutdanningstilbud, som er omtalt i kap. 5.2.3. 

                                                           
1
 Kilde: Samordna opptak – hovedopptaket (tabell SO-46). 

2
 Kilde: UiAs opptakskontor 
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En søker i lokalt opptak kan søke om opptak ved flere universitet og høyskoler uten å prioritere 

mellom disse. Antall søkere i lokalt opptak er derfor naturlig høyere enn i SO og er ikke direkte 

sammenlignbart. UiA hadde 5041 primærsøkere til 1497 plasser i lokalt opptak i 2015, en økning på 

ca. 300 søkere. Det gir 3,4 søkere pr plass. Veksten i antall primærsøkere i lokalt opptak skyldes dels 

noen studieprogram som ikke har opptak hvert år, som distriktsvennlig sykepleierutdanning og 

videreutdanning i sexologi. Andre studieprogram med sterk økning er årsstudiet i praktisk-

pedagogisk utdanning, masterprogrammene innenfor ingeniørfag, masterprogrammet i regnskap og 

revisjon og bachelorprogrammet i utøvende musikk, rytmisk. Det er relativt mange studieprogram 

som har noe lavere antall søkere i lokalt opptak i 2015 sammenlignet med 2014.  

Avdeling for lærerutdanning kommenterer at selv om det er svært høy søkning til årsstudiet i 

praktisk-pedagogisk utdanning, er det svært mange søkere som ikke er kvalifisert. Fakultet for 

humaniora og pedagogikk melder om at mange av fakultetets studieprogram er åpne, noe som gir 

utfordringer med varierende forkunnskaper. Fakultet for teknologi og realfag melder også om 

utfordringer knyttet til forkunnskaper i realfag, spesielt knyttet til studenter som søker om opptak til 

ingeniørstudier via TRES- og Y-veien. Handelshøyskolen har svært høy søkning, noe som gir generelt 

høye poenggrenser ved opptak.   

 Opptak av studenter 2.1.2

Studenter som takker ja til studietilbud og som registrerer seg som studenter defineres som opptatte 

studenter. Høsten 2015 ble 6365 studenter tatt opp til studier ved UiA, en økning på 545 studenter 

fra høsten 2014. 

Opptatte studenter. Høst 2015
3
 

  
Lavere grads 
nivå 

Høyere 
grads nivå 

Integrert 
mastergrad/ 

profesjon Annet
4
 Totalt  Andel 

Helse- og idrettsvitenskap 668 172     840 13,2 % 

Humaniora og pedagogikk 1229 98     1327 20,8 % 

Kunstfag 157 56     213 3,3 % 

Samfunnsvitenskap 475 304     779 12,2 % 

Teknologi og realfag 768 219 31 167 1185 18,6 % 

Handelshøyskolen 477 140 94   711 11,2 % 

Lærerutdanningene 501 5 119   625 9,8 % 

Uspesifisert 685       685 10,8 % 

Sum UiA 4 960 994 244 167 6365 100,0 % 

i % 78 % 16 % 4 % 3 % 100 % 
  

Tabellen viser opptak av studenter på utdanningsnivå, og studentopptak på de ulike fakultet. Andel 

studenter som er tatt opp til studier på lavere grads nivå, økte fra 75 % i 2014 til 78 % i 2015. Opptak 

på høyere grads nivå og på integrert mastergrad har gått ned. Økningen i opptak på lavere grads nivå 

skyldes primært en endring i registreringsrutinene for EVU-studenter i 2015, dvs. at tallene for 

opptak av EVU-studenter har vært underrapportert i 2014. Lavere studentopptak på høyere grads 

                                                           
3
 Kilde: DBH; Opptatte studenter, hovednivå og undernivå. 

4
 Annet er i hovedsak forkurs og realfagsstudier på nett.  
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nivå skyldes også endring i antall EVU-studenter og andre videreutdanningsprogram på høyere grads 

nivå. En sammenligning med opptakstall for 2014 viser at Fakultet for humaniora og pedagogikk, 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Avdeling for lærerutdanning har økt sin andel av opptaket relativt 

til de andre fakultetene. I tillegg har det vært en økning av studenter som er klassifisert som 

«uspesifisert», (dvs. enkeltemnestudenter og innreisende utvekslingsstudenter). 

Våren 2015 tok UiA opp 948 studenter, en økning på 18 % i forhold til våropptak 2014. Nær 40 % av 

dette er opptak til enkeltemner, ca. 20 % er overgang til gradsgivende studieprogram, opptak til 

halvårsenheter samt innreisende utvekslingsstudenter. Resten er opptak til EVU-program. 

 

Hjemsted5 til studentene som har førstegangsregistrert seg ved UiA er forholdsvis stabil. UiA 

rekrutterer hoveddelen av sine studenter fra Agderfylkene og nabofylkene. Studentene fra 

Vestlandet kommer i hovedsak fra Rogaland og Hordaland. Som figuren viser, er en stor andel av 

studentene klassifisert som «uspesifiserte». Denne kategorien inneholder studenter fra Svalbard, fra 

utlandet og andre uspesifiserte. De fleste i denne kategorien vil være EVU-studenter som i hovedsak 

kommer fra Agderfylkene.  

 

                                                           
5
 Kilde: TABLEAU; GSP8 Hvilket fylke kommer studentene fra. Oversikten inneholder ikke studenter på 

forskerutdanning og på vgs-nivå. 
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Kvinneandel for opptatte studenter ved UiA er svært stabil og ligger på 59 % for UiA slik den har gjort 

siden 2010. Det er noen små variasjoner på fakultetene, de mest markante endringene er en økning i 

kvinneandelen fra 31 % til 33 % på Fakultet for teknologi og realfag og en nedgang fra 58 % til 55 % 

ved Handelshøyskolen. Ellers gjenspeiler kvinneandelen ved de ulike fakultetene en tradisjonell 

kjønnsbalanse på studieprogrammene. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap melder at de arbeider 

aktivt for å få en bedre kjønnsbalanse på studieprogrammene sine.  

 Studentrekruttering 2.1.3

I 2015 deltok UiA på fem ulike utdanningsmesser, og studentambassadører har besøkt totalt 236 

skoler, noe som tilsvarer 32.000 elever. I tillegg er det arrangert Åpen dag på Campus Kristiansand 

med ca. 1000 besøkende, og Ungdomsskoledagen på Campus Grimstad med ca. 600 besøkende.  

Avdeling for studentrekruttering har jobbet aktivt med annonsering via sosiale medier og 

tradisjonelle medier i 2015. Avdelingen arbeider med en tydeligere strategi når det gjelder UiAs 

visuelle profil, sosiale medier og en kontinuerlig forbedring av nettsidene. Avdelingen bistår også 

fakultetene i deres profileringsarbeid. 

Hvert år gjennomføres det en studiestartundersøkelse blant nye studenter ved UiA. Denne gir 

verdifull informasjon om studentenes bakgrunn, søknadsmønstre og bruk av ulike 

informasjonskanaler. Noen av hovedfunnene fra undersøkelsen høsten 2015 kan oppsummeres som 

følger: 

 Sosiale medier (særlig Facebook) brukes i økende grad som informasjonskanal. 

 Studentene gir uttrykk for en generelt høyere tilfredshet med studiestarten enn studentene fra 

2014-undersøkelsen. 

 Studentene bestemmer seg i all hovedsak for å studere ved UiA i løpet av høsten (2014) eller før 

dette igjen. 22 % bestemte seg først etter søknadsfristen (15. april). 
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 1 av 10 studenter som har deltatt på fadderarrangement oppgir at de er utsatt for negativt 

drikkepress. 

 9 av 10 studenter vil anbefale UiA til andre og 8 av 10 vil anbefale sitt studieprogram til andre. 

Flere fakultet kommenterer at rollefordelingen mellom fakultetet og Kommunikasjonsavdelingen (i 

denne sammenheng Avdeling for studentrekruttering) kan være noe uklar i forhold til ansvar for å 

promotere og markedsføre studieprogram, spesielt markedsføring på sosiale medier.  

2.2 Rammekvalitet 
Universitetet definerer rammekvalitet som det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som 

lokaler, strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanning 

gjennomføres i. En oversikt over og vurdering av antall studenter i forhold til fagmiljøenes størrelse, 

arealer og øvrig infrastruktur, studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø samt administrative 

tjenester, er sentralt i dette kapitlet. 

 Registrerte studenter 2.2.1

  

Antall registrerte studenter ved alle universitetene. 
Gjennomsnitt for kalenderår. Totalt

6
 

2013 2014 2015 

NMBU* 
 

4 927 5 008 

NTNU 21 909 22 349 22 520 

UMB 4 400 - - 

UiA 9 934 10 335 11 136 

UiB 14 234 14 423 15 000 

UiN 5 756 5 551 5 909 

UiO 26 471 26 324 26 784 

UiS 9 093 9 455 10 043 

UiT 9 779 11 685 11 918 

SUM Universitet 101 573 105 047 108 316 

 

Antall registrerte studenter ved universitetene har en samlet vekst på 3,1 % i 2015. UiA har sammen 

med UiS og UiN den sterkeste veksten med henholdsvis 7,7 % ved UiA og 6 % ved de to andre 

universitetene. Målt ved antall studenter er UiA det femte største universitetet i 2015. 

Universitetslandskapet vil endre seg betydelig de kommende årene som følge av fusjoner i sektoren, 

og UiAs plass vil påvirkes av dette.  

  

                                                           
6
 Kilde: DBH; registrerte studenter. Totalt. 



17 
 

 

  

Antall registrerte studenter på ulike nivå.  Høst 2015
7
 

 

  Høyere grads nivå 

Integrert 
mastergrad/ 

profesjon Lavere grads nivå 

Andel studenter 
på lavere grads 

nivå 

Helse- og idrettsvitenskap 418 
 

1 421 80 % 

Humaniora og pedagogikk 218 
 

1 528 87 % 

Kunstfag 126 
 

299 71 % 

Samfunnsvitenskap 660 
 

884 57 % 

Teknologi og realfag 396 129 1 766 80 % 

Handelshøyskolen 285 403 1 116 62 % 

Lærerutdanning 11 283 1 319 82 % 

Uspesifisert 
  

617 100 % 

SUM 2 114 815 8 950 76 % 

Andel 17,8 % 6,9 % 75,3 % 
 

 

Fordeling av studenter mellom de ulike fakultetene er omtrent lik i 2015 som i 2014 med Fakultet for 

teknologi og realfag som det største fakultetet med nær 20 % av studentene og Fakultet for kunstfag 

som det minste fakultetet med i underkant av 4 % av studentene. De andre fakultetene har mellom 

12 % og 16 % av studentene.  

Flere av fakultetene kommenterer at den sterke veksten i studenttall gir utfordringer knyttet både til 

arbeidspress på vitenskapelig og administrativt ansatte, og til tilgjengelige arealer.  

 Antall studenter pr vitenskapelig ansatt 2.2.2

  
Antall studenter pr årsverk i UFF stillinger

8
 

2013 2014 2015 

NMBU   6,8 6,5 

NTNU 7,7 7,8 7,6 

UMB 7,9 -   

UiA 18,3 19,4 19,4 

UiB 7,2 7,2 7,4 

UiN 18,9 17,7 17,9 

UiO 8,1 7,9 7,9 

UiS 14,1 14,3 13,4 

UiT 7,2 7,4 7,2 

Gjennomsnitt 8,8 8,8 8,7 

 

Antall studenter pr vitenskapelig ansatt varierer mye mellom de ulike institusjonene, og det er et 

tydelig skille mellom de gamle og de nye universitetene (UiA, UiS og UiN). Ved UiA har forholdstallet 

                                                           
7
 Kilde: DBH; Registrerte studenter, totalt.  

8
 Kilde: DBH; Studenter pr årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. Finansiering; alle typer 

tilsatte. 
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steget fra 15,6 studenter pr vitenskapelig årsverk i 2009 til 19,4 studenter pr vitenskapelig årsverk i 

2015. Det skyldes primært at studentveksten har vært langt sterkere enn veksten i vitenskapelig 

ansatte.  

Forholdet mellom antall studenter og antall vitenskapelige årsverk varierer også mellom de ulike 

fakultetene ved UiA. Høyest forholdstall finnes på Handelshøyskolen og Fakultet for 

samfunnsvitenskap med ca. 26 studenter pr årsverk og lavest på Fakultet for teknologi og realfag 

med ca. 16 studenter pr årsverk. Fakultet for kunstfag er i en særstilling med mye én-til-én 

undervisning, og har et forholdstall på ca. 9 studenter pr årsverk (disse tallene er korrigert for 

undervisning av lærerstudenter).  

Antall studenter pr årsverk med førstekompetanse ved UiA er ca. 30, og dette har vært stabilt de 

siste fem årene.  

 Studentenes læringsmiljø 2.2.3

 

Antall kvadratmeter pr student
9
 

  2013 2014 2015 

NMBU   44,0  41,1 

NTNU 27,6 27,0 26,8 

UMB 41,9     

UiA 9,2 9,6 9,0 

UiB 27,5 27,1 26,0 

UiN 9,1 9,6 9,0 

UiO 21,4 21,5 21,9 

UiS 13,6 13,5 13,4 

UiT 26,5 22,4  22,2 

 

Tabellen viser til dels store forskjeller mellom institusjonene, og det er også her et markert skille 

mellom de nye og de gamle universitetene. UiA og UiN skiller seg klart ut med lavest antall 

kvadratmeter til rådighet i forhold til studenttallet. 

Generelt melder fakultetene om høyt press på tilgjengelig læringsarealer, og Timeplankontoret 

melder om et stadig mer komplisert bilde. Dette skyldes dels at undervisningen i større grad veksler 

mellom forelesninger og oppdelt seminarundervisning i bolker, noe som gjør behovet for 

undervisningsareal svært ujevnt. I de fleste rapportene fra programevaluering i 2015 nevnes også 

areal som en utfordring. I rapporten fra universitetsbiblioteket meldes det om et behov for flere 

leseplasser og gruppearbeidsplasser i biblioteket på Campus Kristiansand. 

Kravene til universell utforming er ivaretatt på begge campus. Slik sett er arealene tilrettelagt for 

studenter med funksjonsnedsettelser. Konkret tilrettelegging skjer i samarbeid med 

Tilretteleggingskontoret. Fakultet for kunstfag melder om at det er vanskelig for studenter med 

nedsatt bevegelsesevne å komme inn i rekvisitalager og teknisk rom knyttet til drama- og 

teatersalene. Med god planlegging klarer man imidlertid å ta imot studenter med fysiske 

                                                           
9
 Kilde: DBH; Arealdata. Registrerte studenter, totalfinansiert, gjennomsnitt for høst- og vårsemester. 
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funksjonsnedsettelser, og tilbakemeldingen er at ting fungerer. For øvrig meldes det om 

tilfredsstillende forhold og at Tilretteleggingskontoret gjør en god jobb i konkrete saker.  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har problemer med å få tildelt egnede rom til modulbasert 

undervisning på Campus Grimstad. Det meldes videre om at kapasiteten på fakultetets spesialrom er 

utilstrekkelig.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk melder at det for få kontorplasser for ph.d.-studentene i 

nærheten til fagmiljøene.   

Fakultet for kunstfag står overfor utfordringer i forhold til infrastruktur og arealbegrensninger. 

Fakultetet disponerer spesialrom som er bygd for et studenttall langt lavere enn det fakultetet har i 

dag. Dette innebærer blant annet at fakultetet må bruke betydelige ressurser på å leie eksterne 

rom/scener i forbindelse med drama-/teateroppsetninger, konserter og utstillinger. Spesielt 

utfordrende er det å ta imot FLU-/BLU-studenter, ettersom dette er et stort antall studenter som skal 

ha tilgang til begrensede ressurser. 

Kvaliteten på rommene i K-bygget er svært god, men helt siden innflyttingen våren 2011 har det vært 

utfordringer med temperaturen. Fakultetet forventer at øvingsrommene har ventilasjon like lenge 

som øvrige studenter har tilgang til lesesalen, det vil si til kl. 22. Tidene med normal drift av 

ventilasjon i K-bygget er utvidet fra våren 2016. Dette er også nødvendig for G-bygget.  

Fakultet for samfunnsvitenskap er av den oppfatning at infrastrukturen, i form av auditorier og 

undervisningsrom, først og fremst legger opp til forelesninger som undervisningsform. Samtidig er 

tilbakemeldingen fra studentene at de ønsker mer varierte læringsformer. Undervisningsrommene 

legger ikke alltid godt til rette for dette. Tilgangen på datalaboratorier anses tilfredsstillende.  

Fakultet for teknologi og realfag melder om mangel på store auditorier, middels store auditorier, 

plasser på laboratorier og grupperom for studenter. Dette fører til større arbeidspress på de 

ansatte/foreleserne ved at det må undervises i parallelle grupper eller undervisningen må legges om 

til nettundervisning/streaming. Kvaliteten på laboratoriene i seg selv er god. Det er arealmangelen 

som er problematisk.  

Handelshøyskolen melder at behovet for store undervisningsrom/auditorier med tilstrekkelig 

kapasitet ikke er dekket. Antall grupperom og undervisningsrom/auditorier oppleves ikke 

tilfredsstillende. Emner med stort antall studenter rammes i denne forbindelse hardt.  

Flere og lengre studieprogram innenfor lærerutdanning har medført en økning i antall studenter de 

siste årene. Avdeling for lærerutdanning påpeker at økningen i antall studenter medfører økt behov 

for undervisningsrom og praksisplasser. Det arbeides med å få økt tilgang i begge tilfeller.   

I den grad fakultetene mottar rapporter om skade, ulykke eller nestenulykke der studenter er 

involvert, meldes disse til Studieavdelingen i tråd med etablerte rutiner. I de tilfeller hvor det er 

aktuelt, oversendes «Melding om yrkesskade» til NAV.  

 Læringsmiljøutvalgets arbeid 2.2.4

Universitetets styre har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i 

samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide 

for å bedre studentvelferden ved universitetet. Styret har ansvar for at læringsmiljøet ved 
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universitetet er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og 

velferd. Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at dette blir gjennomført. 

Læringsmiljøutvalget ved UiA hadde tre møter i 2015. Man fokuserte hovedsakelig på følgende saker: 

 Romsituasjonen ved UiA 

Romsituasjonen er et tilbakevendende tema i LMUs møter. Studentene er misfornøyd med tilgangen 

på leseplasser, særlig i eksamensperioden. På den annen side viser undersøkelser fra 

Driftsavdelingen at det er mange ledige plasser på lesesaler i bygg med noe mindre sentral 

beliggenhet på campus. For å avhjelpe situasjonen i eksamensperiodene, legges det til rette for at 

auditorier omgjøres til lesesaler. Innføring og videreutvikling av et elektronisk bookingssystem for 

grupperom har avhjulpet situasjonen noe. Driftsavdelingen har i LMU-møter orientert om planlagte 

ombygginger/utbygginger på begge campus og annet utbedringsarbeid som pågår kontinuerlig.  

 Utfordringer i forbindelse med studiestart 

I forbindelse med studiestarten erfarer UiA, på lik linje med andre institusjoner, utfordringer rundt 

forholdet mellom faglige og sosiale aktiviteter. Vi ser at enkelte studenter opplever drikkepress, og 

problemer med fyll knyttet til diverse arrangementer skaper et bilde av studiestarten som ikke er 

udelt positivt. I forbindelse med studiestart høsten 2015 støttet UiA spesielt arrangementer som ikke 

har fokus på alkohol. Kr. 100.000 ble delt ut til slike formål. Det er også satset på økt skolering av 

faddere, inspirert av opplegg ved UiB. 

Det er en utfordring at flere linjeforeninger kjører egne fadderopplegg. I og med at ikke alle studier 

har linjeforeninger, kan dette skape et skjevt tilbud til studentene.  

Den årlige studiestartundersøkelsen som gjennomføres ved UiA viser at de aller fleste studentene er 

tilfredse med studiestarten.  

 Røyking og snusing på campus 

Læringsmiljøutvalget har vært i dialog med hovedverneombudet når det gjelder tiltak mot røyking og 

snusing på campus. Hovedverneombudet har deltatt i møter og orientert om hvordan UiA og 

Arbeidsmiljøutvalget arbeider med denne problematikken. Det er LMUs inntrykk at problemene med 

røyking og snusing på campus er blitt mindre.  

 STA-resolusjon: «Varierte læringsmetoder skaper motivasjon» 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) fremmet våren 2015 en resolusjon om varierte læringsmetoder. 

Denne ble diskutert i LMU, med et spesielt blikk på hvordan studentenes læringsmiljø kan ivaretas på 

ulike måter og hva et mer digitalt læringsmiljø innebærer.  

 Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring 2.2.5

Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring er representert på begge campus og består av 

Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF), SiA Helse og studentpresten. 

På Campus Grimstad inngår også tiltaket Studier med støtte i samarbeidet. Denne samlokaliseringen 

skaper økt tilgjengelighet for studentene og positive synergieffekter. Målet med Ressurssenteret er å 

gi støttetjenester rundt forhold som kan påvirke studieprogresjonen.  
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Både SiA Helse og studentpresten opplever pågang fra studenter som ønsker samtaler. Antall 

studentsamtaler hos SiA Helse var i 2015 1227. Dette er et tall som har økt år for år. SiA Helse 

ansatte høsten 2015 en ny terapeut, slik at antallet stillinger nå er 2,7. Antall samtaler mellom 

studentpresten og studenter har holdt seg nokså stabilt. TSF sørger for utredninger for studenter 

som mistenker dysleksi. I 2015 ble 50 slike utredninger gjennomført. Studier med støtte (SMS) er et 

samarbeidstiltak mellom UiA og NAV Aust- og Vest-Agder rettet mot studenter med moderate til 

alvorlige psykiske lidelser. SMS hadde vår 2015 17 studenter og høst 2015 11 studenter på Campus 

Kristiansand og 22 både vår og høst på Campus Grimstad. SMS-studentene er spredd på en rekke 

ulike studieprogram.  

Ressurssenteret er involvert i gjennomføringen av en rekke ulike kurs på campus, for eksempel 

studiestart strategikurs, memokurs – hukommelsesteknikk, ta ordet-kurs, kurs i depresjonsmestring, 

sinnemestring, mindfulness, samt sorggruppe.  

 Bibliotek 2.2.6

Universitetsbiblioteket i Agder (UBA) skal bidra til at UiA når sitt mål om å være en sterk regional 

drivkraft og ha nasjonalt betydningsfulle og internasjonalt respekterte utdanninger og 

forskningsmiljøer. Ved å tilby kvalitetssikrede informasjonsressurser og tjenester skal UBA støtte 

universitetets kjernevirksomhet: utdanning, forskning og formidling. UBA arbeider kontinuerlig med 

effektivisering, videreutvikling og god tilrettelegging av tjenestene.  

En stadig større del av samlingene er digitale. Ca. 80 % av mediebudsjettet brukes nå til innkjøp av 

digitalt materiale. 

Sammen med øvrige norske fag- og forskningsbibliotek tok UBA i bruk det nye biblioteksystemet 

Alma i november 2015. Med lanseringen av Alma har UBA tatt i bruk et moderne biblioteksystem 

som også favner administrasjon av det elektroniske biblioteket. Det ble satt av mye tid og ressurser 

til opplæring, trening, konfigurering, testing og rapportering i forbindelse med innføring av nytt 

system. Over 100 workshops har vært arrangert internt, med fokus på de ulike delene av systemet. 

Bolk er en tjeneste via Kopinor. Bolk er nå i drift for produksjon av digitale kompendier. Det er 

utarbeidet rutiner og veiledning for undervisere i bruk av Bolk. Disse er tilgjengelige på Innaskjærs. 

Fra høsten 2015 overtok biblioteket ansvaret for pensumlisteverktøyet. Sammen med UHRs 

bibliotekutvalg og BIBSYS arbeider man med å utforme et nasjonalt anbud på et nytt 

pensumlisteverktøy. 

UBA er summen av fysiske arealer, trykte samlinger og den digitale overbygningen. Bruken holder 

seg jevnt høy. Ikke minst er leseplasser og PCer alltid i bruk. For studentene er gode arbeidsplasser 

og skranker bemannet med kompetent personale av stor verdi. Det påpekes at biblioteket på 

Campus Kristiansand er trangt. Det er behov for flere leseplasser og gruppearbeidsplasser.  

Studiebarometeret indikerer at studentene er fornøyd med UBA.  

 Studentsamskipnaden 2.2.7

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er hjemlet i lov om studentsamskipnader. SiAs oppgave er å ta 

seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. SiA driver virksomhet innenfor 

velferdsområdene kantine, bolig, barnehage, bokhandel, idrettsanlegg, helsetjeneste, kulturhus, 
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studiestartfestival og økonomisk støtte til studentenes egne organisasjoner. Etter avtale med UiA 

inngår helsetjenesten i Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring. Også NAV og 

studentpresten har tilbud her.  

Ved utgangen av 2015 var 12 452 studenter tilknyttet SiA, hvorav 11 793 ved UiA.  

Helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter i 2014 viste at antall studenter som opplever 

psykiske plager har økt. Dette er i tråd med SiAs egne erfaringer, og på denne bakgrunn er 

studenthelsetjenesten styrket i 2015. Den økte kapasiteten er allerede fullt utnyttet. Det kan derfor 

bli aktuelt å vurdere å styrke denne tjenesten ytterligere framover.  

I 2015 ble SiA miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen 

for å forbedre rutinene innenfor innkjøp, avfall, energi og transport.  

Etter et svakt økonomisk resultat i 2014, som for en stor del skyldtes kostnader ved avviklingen av 

studenthuset Pir 6 i sentrum av Kristiansand, er resultatet i 2015 særdeles godt.  

 Administrativ tilrettelegging 2.2.8

Studieadministrative tjenester er viktige for studiekvalitet og læringsmiljø. Felles 

utviklingstrekk/utfordringer for enhetene er krav til selvbetjeningsløsninger, tidsuavhengige tjenester 

og digital kommunikasjon. 

Det er etablert et nytt felles henvendelsessystem, ServiceNow, som skal forenkle og forbedre 

førstelinjetjenestene for hele UiA.  

Rutinebeskrivelser for administrative tjenester ligger for det meste på Innaskjærs. 

Fra rapportene fra enhetene i Fellesadministrasjonen oppsummeres følgende når det gjelder 

kvalitetssikring av de administrative tjenestene som har betydning for studiekvalitet:  

Servicetorget viser spesielt til Innsia og Semesterkortapp som utviklingstiltak-/forbedringstiltak. 

Innsia, som ble lansert i 2015, er først og fremst en single-sign-on portal for digitale tjenester for 

studentene. Semesterkortappen er utviklet i samarbeid med FS-teamet og gjør det mulig for 

studentene å laste ned digitalt semesterkort.  

Unibyappen, som Servicetorget lanserte i 2014 og som skal bidra til å binde sammen 

universitetsbyene og campusene, har i 2015 nådd rundt 9000 unike brukere. I 2015 har enheten også 

arbeidet mye med utrulling/opplæring i forbindelse med saksbehandlingssystemet Public 360. 

Servicetorget etterlyser en funksjon ved UiA som kan koordinere utvikling av digitale tjenester. I 

tillegg pekes det på et forbedringsområde i forhold til rekruttering av faddere ved enkelte fakultet, 

og at økningen i studenttall og kompleksitet ved UiA gir økt arbeidspress. 

IT-avdelingen har over tid hatt stort fokus på BYOD (bring your own device), noe som på sikt vil 

kunne medføre avvikling av flere datalaber. Avdelingen legger stor vekt på at utviklingen av digitale 

tjenester skjer i en pedagogisk ramme og viser i den forbindelse til et strategisk samarbeid med PULS. 

I samarbeid med PULS har avdelingen også etablert et læringssenter. Mediesenteret har også hatt 

mange oppgaver knyttet til utvikling av både forskning og undervisning. 
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I en periode har det vært utfordringer med AV-utstyr i enkelte auditorier på Campus Grimstad. Det er 

foretatt oppgradering, og effekten av investeringen vil bli målt. Streaming har vært etterspurt. 

Avdelingen viser også til at økt bruk av mobile enheter gir stort press på infrastruktur ved UiA.  

IT-avdelingen viser til stort fokus på systemovervåking og systembeskrivelse for å kunne sikre stabile 

og gode tjenesteleveranser med høy kvalitet. Henvendelsessystemet (ServiceNow) gjør at tjenester 

leveres enklere, med høyere kvalitet og uavhengig av enkeltpersoner.  

Alle studenter ble lagt over til skytjenesten Office 365, noe som har gitt studentene gratis 

officepakke, Skype, lagringskapasitet m.m. Arbeidet med informasjonssikkerhet med tanke på 

skytjenester må videreføres. 

I 2015 ble det gjennomført en nasjonalt forankret brukerundersøkelse som viste at UiA hadde de 

mest fornøyde kundene blant de seks universitetene som var med i undersøkelsen. 

Avdeling for studentrekruttering (del av Kommunikasjonsavdelingen fra og med høsten 2015) peker 

spesielt på et behov for økt satsing på digital kommunikasjon overfor potensielle studenter, først og 

fremt gjennom sosiale medier (SoMe). I tillegg mener avdelingen det er viktig at UiA møter markedet 

som én organisasjon med tanke på visuell profil. Digitale maler/profiler for UiA-brosjyremateriell er 

ferdigstilt slik at ansatte kan betjene dette selv. Det jobbes med stadig forbedring av nettsidene i 

samarbeid med webredaksjonen. I tillegg ønskes et analyseverktøy som kan bidra til en bedre 

forståelse av målgruppen og tendenser. 

Studieavdelingen. I 2015 ble Studentservice, deler av Internasjonal avdeling og Studiesekretariatet 

samlet til én avdeling. Digitalisering av ulike administrative løsninger preger utviklings-

/forbedringstiltak i avdelingen. Digitalisering av søknadsdokumenter har f.eks. redusert behovet for 

et fysisk opptaksarkiv, gitt bedre dokumentasjonskontroll, bedre service og store tidsbesparelser. Det 

samme gir utsending av standardiserte brev fra FS. I 2015 ble ny Studentweb tatt i bruk. 

Nominasjons- og søknadsweb for innreisende studenter introdusert i 2014 er nå godt innarbeidet og 

har ført til effektivisering rundt opptak av innreisende studenter. Høsten 2015 ble søknadsweb for 

utreisende studenter lansert. Det er også jobbet tett med fakultetene om forhold knyttet til 

markedsføring og utvekslingsmuligheter.  

Datakvalitet i FS er fremdeles en utfordring. Det har vært arbeidet videre med en smartere@uia-

prosess i forhold til dette. I tillegg vil det i sterkere grad fokuseres på utvikling/prosjekter hvor 

integrasjon av FS og andre systemer står sentralt. Målsettingen er at FS i større grad benyttes som 

autoritativ kilde ved gjenbruk av data. Det er viktig at ansatte har forståelse for viktigheten av 

datakvalitet og hvordan data i FS brukes i flere sammenhenger. 

UiA har som mål at eksamensavviklingen skal heldigitaliseres, fra planlegging og produksjon av 

eksamensoppgaver, til arkivering av besvarelsen. I 2015 ble ny leverandør av løsning for digital 

eksamen (Inspera) tatt i bruk, og gjennomføringen av digital eksamen er gjort stadig mer tilgjengelig. 

Det har siden 2012 vært en markant økning i antall emner med digital skriftlig skoleeksamen. Høsten 

2015 ble 40 % av alle skoleeksamener på UiA gjennomført digitalt på studentenes eget utstyr, en 

økning på 80 % fra vårens eksamener. I tillegg ble 100 % av innleveringene levert digitalt høsten 

2015. UiA er en av de norske utdanningsinstitusjonene som er kommet lengst i å innføre digital 

eksamen. 
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Semester 

Digital eksamensavvikling ved skriftlig eksamen
10

 

Totalt antall 
skriftlige 
eksamener 

Totalt antall 
kandidater 
med skriftlig 
eksamen 

Antall 
digitale 
skriftlige 
eksamener 

Antall 
kandidater 
med digital 
skriftlig 
eksamen 

Andel 
kandidater 
med digital 
skriftlig 
eksamen 

Andel 
digitale 
skriftlige 
eksamener 

2014 vår                  316               15 907                    22             1 325  8 % 7 % 

2014 høst                  338               18 429                  128             7 515  41 % 38 % 

2015 vår                  313               16 466                    89             5 657  34 % 28 % 

2015 høst                  351               19 339                  159           10 233  53 % 45 % 

 

Alle ordinære skriftlige eksamener inngår i tallene ovenfor uavhengig av om skriftlig eksamen 

gjennomføres som deleksamen eller vekter 100 % av endelig karakter i emnet. Tallene inneholder 

imidlertid ikke ny/utsatt eksamen.  

For grupperombooking er det i 2015 lansert ny digital løsning som er godt mottatt. Det er inngått 

samarbeid med UNINETT og 22 UH-institusjoner om kravspesifikasjon og anbudsprosess for nytt 

timeplansystem. Bolkundervisning/uregelmessig undervisning hindrer maksimal utnytting av rom. 

I 2015 er det utarbeidet et digitalt skjema for registrering av studenttillitsvalgte hvor de tillitsvalgte 

registrerer seg selv. Oversikt over studenttillitsvalgte ligger nå lagret på Innaskjærs for ansatte og på 

Innsia for studenter. Den digitale løsningen har både gitt administrativ besparelse og bedre oversikt 

over tillitsvalgte.  

Etterspørselen etter utredninger og analysearbeid fra Studieavdelingen har vært økende både fra 

fakultene/Avdeling for lærerutdanning og fra universitetsledelsen. 

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vurderer kvaliteten på sine administrative tjenester som god 

og samarbeidet med Fellesadministrasjonen og andre fakultet/Avdeling for lærerutdanning som 

tilfredsstillende. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk opplever at samarbeidet med Fellesadministrasjonen og 

fakultetene/avdelingen er godt og at saksgangen i forbindelse med fagplaner i lærerutdanningene er 

blitt bedre etter smartere-prosess. 

Fakultet for kunstfag har styrket sin studieadministrasjon og fått på plass gode rutiner og en bedre 

støtte for studenter og vitenskapelige ansatte. Arbeidsmengden oppleves som stadig økende og det 

er en utfordring å få en jevn flyt på den daglige driften. Fakultetet er fornøyd med å ha fått overført 

all timeplanlegging til fakultetet. Prosessene i forhold til opptak og eksamen oppleves som gode. 

Fakultetet ser imidlertid utfordringer i forhold til å få ut tilbud tidlig nok i forhold til 

masteropptakene, ønsker økt drahjelp i forhold til internasjonaliseringsarbeidet og en avklaring på 

hva slags kompetanse det forventes at en fakultetsadministrasjon skal inneha og hva slags 

kompetanse man kan forvente i Fellesadministrasjonen.  

                                                           
10

 Kilde: Studieavdelingen 
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Fakultet for samfunnsvitenskap peker på at overgangen til delt administrasjon mellom Fakultet for 

samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen har fungert bra for fakultetet. Fakultetet viser til at 

smartere@uia-prosjekter har påvirket samarbeidet mellom de administrative enhetene positivt og at 

samarbeidet med de andre fakultetene/Avdeling for lærerutdanning og Fellesadministrasjonen for 

øvrig er godt. Dialogmøter med Studieavdelingen oppleves også som positivt. Videre ses det som 

positivt at Avdeling for lærerutdanning har innkalt til informasjonsmøter om endringer i 

lærerutdanningene. Fakultetet ønsker for øvrig en tettere dialog med Kommunikasjonsavdelingen.  

Fakultet for teknologi og realfag anser kvaliteten på sine administrative tjenester som jevnt god. På 

grunn av økende studenttall, økende antall forskningsgrupper og aktivitet i disse, øker behovet for 

administrativ bistand. Fakultetet opplever samarbeidet med Fellesadministrasjonen og andre fakultet 

som godt. 

Handelshøyskolen viser til gjennomgående høy standard på sine administrative tjenester. Det har 

vært en opplevelse av at effektiviseringsprosjekt/tiltak i Fellesadministrasjonen lykkes, men 

merarbeidet blir lagt over på fakultetene. Dette har til en viss grad bedret seg. Samarbeidet med de 

andre fakultetene/Avdeling for lærerutdanning er meget godt. 

Avdeling for lærerutdanning melder om godt samarbeid med fakultetene og Fellesadministrasjonen 

og mener dette er viktig på grunn av kompleksiteten i lærerutdanningene. Imidlertid er det en 

utfordring å få instituttlederne til å se viktigheten i et tettere samarbeid rundt lærerutdanningene. 

2.3 Programkvalitet 

 Studieportefølje 2.3.1

UiA har en omfattende studieportefølje. Det vises til vedlegg 1 for fullstendig oversikt.  

I tabellen nedenfor har man tatt utgangspunkt i søknadsalternativer, men med følgende 

presiseringer: Program som tilbys parallelt på begge campus (for eksempel sykepleierutdanning, 

førskolelærer-/barnehagelærerutdanning og økonomisk-administrativ utdanning) er talt én gang. Det 

samme gjelder program som tilbys heltid/deltid/desentralisert og masterprogram som tilbys både 

som 3+2 og 5-årig integrert program. Program som ikke har opptak hvert år telles med da de uansett 

inngår i porteføljen. På denne bakgrunn får vi følgende antall master- og bachelorstudier, 

lærerutdanninger og årsstudier: 

  
Studieportefølje ved UiA 2015 

  
Antall master-

program 
Antall bachelor-

program 
4-årig 

lærerutdanning 
Antall 

årsstudier 

Helse- og idrettsvitenskap 6 5 
 

3 

Humaniora og pedagogikk 6 12 
 

11 

Kunstfag 4 6 
 

3 

Samfunnsvitenskap 5 6  5 

Teknologi og realfag 9 10 
 

3 

Handelshøyskolen 4 4 
 

1 

Lærerutdanning 3 1 2 2 

SUM UiA 37  44 2 28 
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EVU-programmene erfaringsbasert masterprogram i ledelse og Executive Master of Business 

Administration er telt med i porteføljen for 2015.   

 Porteføljeutvikling og sammensetning av studentmassen 2.3.2

Fakultetene arbeider kontinuerlig med utvikling av porteføljen. Ved fristen for å fremme forslag om 

etablering av nye studier våren 2015 forelå følgende forslag: 

 Anvendt filosofi, bachelorprogram 

 Sceneprodusent, masterprogram 

 Rettsvitenskap/Internasjonal rett, masterprogram 

 Teknologi og e-læring for lærere, årsstudium 

Kun Anvendt filosofi ble vedtatt etablert i første omgang. Teknologi og e-læring for lærere ble høsten 

2015 etablert under betegnelsen Pedagogisk bruk av teknologi for lærere.  

Følgende studier ble vedtatt nedlagt: 

 Musikk, påbyggingsstudium, 30 studiepoeng 

 Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, 30 studiepoeng 

 Flyteknikk, bachelorprogram 

 Programmering og multimedia, årsstudium 

De ovennevnte porteføljeendringene trer i kraft fra og med studieåret 2016-2017. 

Porteføljeutvikling og -evaluering anses som en mer eller mindre kontinuerlig prosess ved UiA. Som 

ledd i den evalueringen som ble styrebehandlet i 2014, skulle bachelorprogrammene i litteratur, film 

og teater og i matematikk og økonomi vurderes nærmere. Styret fattet i oktober 2015 vedtak om at 

Matematikk og økonomi, bachelorprogram, skulle legges ned. Litteratur, film og teater, 

bachelorprogram, ble vedtatt opprettholdt og omlagt. Styret forutsatte imidlertid en klar økning i 

antall kandidater på programmet og at saken legges fram på nytt i 2019.  

De klassiske musikkstudiene ved Fakultet for kunstfag har hatt relativt store utfordringer de senere 

årene. Som et svar på dette igangsatte fakultetet «Prosjekt klassisk» som skulle styrke fagmiljøet og 

studentrekrutteringen innenfor klassisk musikk. Prosjektet ble avsluttet og evaluert i 2015. Man 

konkluderte med at Fakultet for kunstfag, gjennom dette prosjektet, i hovedsak har nådd de 

målsetninger som ble satt. På denne bakgrunn ble det vedtatt at studiene innenfor klassisk musikk 

skulle videreføres, med økt aktivitetsnivå, innenfor fakultetets ordinære budsjettramme. Fakultet for 

kunstfag må arbeid videre med utgangspunkt i de oppnådde resultatene, med mål om fortsatt høy 

studentrekruttering og gjennomstrømming.  
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  Antall studenter på høyere og lavere grad
11

 

  2013 2014 2015 

Høyere grad 

2-årig master 1257 1249 1333 

1,5-årig master 285 334 376 

Annet 260 384 299 

SUM høyere grad 1802 1967 2008 

Integrert mastergrad 5-årig 650 761 815 

Lavere grad 

Bachelor 5765 5751 5993 

4-årig yrkesutdanning 630 632 648 

Årsstudier 946 968 1048 

Annet 678 951 1367 

SUM lavere grad 8019 8302 9056 

Total antall studenter høst   10471 11030 11879 

 

Tabellen viser fordelingen av studenter på høyere og lavere grads nivå samt på integrert mastergrad. 

Ved andre universitet er gjennomsnittlig andel studenter på høyere grads nivå 22 % og på integrerte 

masterprogram 24 %. Ved UiA har vi hhv 17 % og 7 %, noe som betyr at UiA har langt høyere andel 

studenter på lavere grads nivå enn andre universitet. Det er relativt store variasjoner på andel 

studenter på lavere grads nivå på de ulike fakultetene, med lavest andel på Fakultet for 

samfunnsvitenskap (57 %) og høyest andel på Fakultet på humaniora og pedagogikk med (87 %).  

I 2015 går 14 % av studentene på masterprogram og de resterende studentene på høyere grads nivå 

tar påbyggingsstudier og EVU. 6,8 % av studentene går på integrerte mastergradsprogram og 50 % av 

studentene går på bachelorprogram. De resterende studentene på lavere grads nivå går på års- og 

halvårsstudier, enkeltemner og EVU.  Det er en økning i antall studenter på integrert masterprogram, 

noe som skyldes innfasing av 5-årig lektorutdanning. På lavere grads nivå viser tabellen at 

studentveksten er sterkest på årsstudier og på «Annet» (dvs. halvårsstudier, enkeltemnestudenter, 

innreisende utvekslingsstudenter og EVU-studenter12). 

En gjennomgang av de toårige masterstudiene ved UiA viser at UiA har relativt mange små 

masterprogram. I 2015 var det 15 av UiAs 29 masterprogram som hadde færre enn 20 studenter pr 

kull. 14 av de samme 29 masterprogrammene hadde ledige studieplasser etter fullført opptak. I 2014 

var de samme tallene hhv 18 program med færre enn 20 studenter og 18 program med ledige 

studieplasser. 

 Fellesgrader og annet utdanningssamarbeid 2.3.3

Felles masterprogram i akvatisk økologi med Høgskolen i Telemark startet opp høsten 2014. For UiA 

var dette samarbeidet en måte å få på plass et mastertilbud til kandidatene fra bachelorprogrammet 

i biologi. Disse kan nå velge spesialisering i marin økologi ved UiA eller ferskvannsøkologi ved HiT.  

                                                           
11

 Kilde: DBH; Registrerte studenter fordelt på nivå, totalfinansiert. 
12

 Noe av veksten kan tilskrives endringer i registreringsrutiner for EVU-studenter 
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Fakultet for teknologi og realfag tilbyr Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics. 

Det er svært få studenter som søker seg til dette, men ettersom emnene som tilbys fra UiA sin side er 

de samme som inngår i ordinært masterprogram i matematikkdidaktikk, har styret besluttet å 

fortsatt tilby studiet. Fakultetet har også en avtale om doble grader med Fachhochschule Kiel for 

masterprogram i IKT og med Fachhochschule Vorarlberg for masterprogram i mekatronikk.  

Fakultet for samfunnsvitenskap har et samarbeid med Universitet Konstanz om en dobbel grad 

innenfor statsvitenskap og ledelse. Fakultetet fikk høsten 2015 tilslag på Joint Nordic Master in 

Innovative Governance and Public Management gjennom Nordisk råd. Fellesgraden skal gis i 

samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan og Tampere Universitet. Planlagt oppstart er høsten 

2017. 

UiB har satt av 30 studieplasser til søkere med bachelorgrad i rettsvitenskap fra UiA, UiS, HiL. På 

denne måten kan våre kandidater slippe å søke til Samordna opptak for deretter å søke fritak for de 

tre første årene av masterprogrammet ved UiB.  

Alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning er involvert i ulike typer utdanningssamarbeid, både 

med utdanningsinstitusjoner i inn- og utland innenfor relevante fagområder, og med arbeids- og 

næringsliv.  

 Studentutveksling 2.3.4

  

Antall 
utvekslingsstudenter

13
 

Andel utvekslingsstudenter i 
% av totalt antall studenter 

2014 2015 2014 2015 

NMBU* 349 374 7,1 % 7,5 % 

NTNU 2 533 2 656 11,3 % 11,8 % 

UMB 
  

    

UiA 633 678 6,1 % 6,1 % 

UiB 1 615 1 712 11,2 % 11,4 % 

UiN 189 186 3,4 % 3,1 % 

UiO 2 138 2 178 8,1 % 8,1 % 

UiS 380 487 4,0 % 4,8 % 

UiT 554 561 4,7 % 4,7 % 

SUM 8 391 8 832 
  

 

UiA har hatt en jevn vekst i antall utvekslingsstudenter de siste årene. Målt i forhold til totalt 

studentantall er likevel andelen stabil på 6,1 %. Dette er relativt bra sammenlignet med de andre 

universitetene, og da spesielt de nye, som har markert lavere andel av studentene som 

utvekslingsstudenter.  

  

                                                           
13

 Kilde: DBH; Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram, inn- og utreisende. 
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Antall utvekslingsstudenter totalt ved UiA

14
 

2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 65 69 80 

Humaniora og pedagogikk** 138 146 146 

Kunstfag 7 20 17 

Samfunnsvitenskap 
 

96 69 

Teknologi og realfag 97 94 100 

Økonomi og samfunnsvitenskap 274 - 
 

Handelshøyskolen 
 

167 215 

Lærerutdanning** - 23 28 

Uspesifisert 6 18 23 

SUM UiA* 587 633 678 

 

Handelshøyskolen skiller seg fra de andre fakultetene med en svært høy andel utvekslingsstudenter. 

Fakultet for samfunnsvitenskap har hatt en tydelig nedgang i 2015, mens Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap og Avdeling for lærerutdanning har hatt en klar vekst. Ved Avdeling for 

lærerutdanning er det kun utreisende utvekslingsstudenter som registreres, innreisende studenter 

registreres på det fakultetet hvor de tar emner, og for lærerstudenter vil det i all hovedsak være 

Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

  

Antall utvekslingsstudenter totalt ved UiA 

2013 2014 2015 

Innreisende 248 277 296 

Utreisende 339 359 382 

Andel utreisende 57,8 % 56,4 % 56,3 % 

 

UiA har relativt høy andel utreisende utvekslingsstudenter sammenlignet med andre universitet hvor 

andel utreisende utvekslingsstudenter varierer mellom 30 % ved UiN og 45 % ved NMBU. UiA har høy 

andel utvekslingsstudenter målt mot samlet studenttall. Dette viser at UiA gjør det bra på andel 

utreisende utvekslingsstudenter, mens andel innreisende studenter er mer på nivå med de andre 

universitetene. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap arbeider med å øke andelen studenter som reiser på 

utveksling.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk har to programmer med obligatorisk utveksling (Oversetting 

og interkulturell kommunikasjon, bachelorprogram, og Religionsstudier i Asia). Fakultetet så 

imidlertid gjerne at flere studenter på andre bachelorprogram hadde reist mer ut. På 

masterprogrammene er det svært lite utveksling. Sammen med Internasjonalt kontor for utdanning 
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arbeides det med å forbedre informasjon og opplegg for å få flere studenter til å ta delstudier i 

utlandet.   

Fakultet for kunstfag intensiverte sitt internasjonale arbeid i 2013. Dette har resultert i en økning i 

utvekslingen fra 2,0 i 2013 til 5,2 % i 2014. I 2015 opplevde man imidlertid en reduksjon, til 4,2 %. 

Arbeidet med samarbeidspartnere er tid- og ressurskrevende, og fakultetet ser at man er avhengig av 

et godt og konstruktivt arbeid. Det er nå lagt til rette for et semester med inn-/utveksling i alle 

studieprogram, og fakultetet jobber med å få til gode utvekslingsavtaler. 

Fakultet for samfunnsvitenskap har et generelt mål om å øke antall utvekslingsstudenter. Fakultetet 

påpeker at det knytter seg stor usikkerhet til antall innreisende utvekslingsstudenter registrert ved 

fakultetet. Det er fakultetet som «eier» avtalen studenten kommer på som registreres, ikke det 

fakultetet der studenten faktisk tar sine emner. Dette er en utfordring som er tatt opp med 

Internasjonalt kontor for utdanning. Praksis bør endres slik at utvekslingsstudenter inn registreres 

som utvekslingsstudent der emnene tas, slik at insentiver i form av midler pr utvekslingsstudent 

tilfaller det fakultetet hvor studenten tar emnene. Det ble høsten 2015 igangsatt et samarbeid med 

Internasjonalt kontor for utdanning for å nå ut med mer målrettet informasjon om muligheter for 

utveksling i det enkelte program til alle studenter på første semester av bachelorstudiene. I tillegg til 

utvekslingsstudenter inn og ut, har fakultetet ca. 70 studenter som årlig drar på feltarbeid/feltkurs av 

fire ukers varighet i et utviklingsland.  

Fakultet for teknologi og realfag mener at andelen utvekslingsstudenter er for lav. Antall 

utvekslingsstudenter ved fakultetet har vært stabilt de siste fem årene, men økningen i 

studentmassen gjør at andelen har gått ned med 1,5 prosentpoeng siden 2011. Ingeniører og 

realister arbeider i et internasjonalt miljø, og det er viktig med de erfaringene som oppnås gjennom 

kontakt med internasjonale student-/studiemiljøer og forskningsmiljøer. Fakultetet arbeider med å 

øke andelen både utreisende og innreisende utvekslingsstudenter, i tillegg til utveksling for ansatte, 

både administrative og forskere. Et tiltak for å bedre utvekslingssituasjonen er fra fakultetets side å 

tilrettelegge et semester i studieplanene spesielt for dette. I fagplanene for ingeniørutdanningene er 

femte semester tilrettelagt som «valgsemester». Dette semesteret undervises alle emner på engelsk 

slik at innreisende studenter skal kunne følge undervisningen og ha muligheter for gode valg. For 

norske studenter er tilbudet i femte semester valgemner som ved utreise kan velges langt friere og 

godkjennes enklere enn om man må bytte ut obligatoriske emner. 

I 2015 utgjorde utvekslingsstudentene 12,6 % av studentene ved Handelshøyskolen. I tillegg har man 

utenlandske studenter på engelskspråklige masterprogram og på ph.d.-programmet. Utfordringen er 

å sikre gode avtaler med utenlandske universiteter, samt å kunne tilby tilstrekkelig antall emner på 

engelsk som kan bygge opp et sammenhengende studietilbud til utenlandske studenter.  

Avdeling for lærerutdanning arbeider med å øke antall utreisende studenter i lærerutdanningene. I 

tillegg til utveksling over ett semester, tilbys PPU-studentene seks ukers praksis i Kambodsja, 

Tanzania og Russland.  

 Undervisning på engelsk 2.3.5

Alle universitetets fakulteter tilbyr undervisning på engelsk, men det foreligger ingen samlet oversikt. 
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Med unntak av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap tilbyr alle fakultetene masterprogram på 

engelsk.  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sier i sin rapport for 2015 at man vanskelig kan se hvordan et 

masterprogram på engelsk kan finansieres, og hvilke målgrupper et slikt tilbud skal rettes mot. 

Fakultetet har også et begrenset antall emner som undervises på engelsk. Sammensetningen av 

dagen studieportefølje og målgruppene for fakultetets undervisningstilbud tilsier ikke en betydelig 

økning av emner med undervisning på engelsk. Fakultetet vil imidlertid intensivere arbeidet med å 

øke andelen studenter som reiser ut på utveksling.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk tilbyr to masterprogram på engelsk: Engelsk og Religion, etikk 

og samfunn. Det ble i 2015 undervist i engelsk på 30 emner, det vil si ca. 10 % av fakultetets 

emneportefølje. En del av fakultetets innkommende utvekslingsstudenter velger også emner på 

norsk, tysk, fransk og spansk.  

På Fakultet for kunstfag kan man ut fra studienes egenart med mye veiledningen og individuell 

tilpasning enkelt ta imot internasjonale studenter. Fakultetet arbeider med å få til et bedre tilbud på 

engelsk, og har nå lagt til rette for at man kan ta inn utvekslingsstudenter som tilbys emner på inntil 

30 studiepoeng i alle studieprogrammene. Music Management er i sin helhet blitt tilbudt på engelsk.  

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr masterprogrammet Global utvikling og samfunnsplanlegging 

der spesialiseringen Development Management i sin helhet gis på engelsk. I tillegg gis sommerstudiet 

Europeisk integrasjon på engelsk. Om lag 24 % av samlet emneportefølje tilbys med engelsk som 

undervisningsspråk, 21 masteremner og 18 bacheloremner.  

Fakultet for teknologi og realfag tilbyr alle sine masterprogram på engelsk. Dette legger til rette for at 

flere emner kan tilbys på engelsk til innreisende studenter. Fakultetet har også vedtatt at alle 

emnene i femte semester i ingeniørutdanningen skal undervises på engelsk for å gjøre det lettere for 

studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner å ta et semester ved UiA. Dette utgjør tre emner 

på hvert studieprogram (seks program). Det tilbys også undervisning på engelsk i andre emner etter 

behov, det vil si dersom det er engelskspråklige studenter for ønsker å følge emnet.  

Handelshøyskolen tilbyr to spesialiseringer i masterprogrammet i økonomi og administrasjon på 

engelsk, det vil si International Management og Financial Economics. Også masterprogrammet i 

industriell økonomi og teknologiledelse («INDØK») og Executive Master of Business Administration 

tilbys på engelsk. 37 emner ble gitt med engelsk som undervisningsspråk, eksklusive ph.d.-emner.  

 Internasjonal akkreditering 2.3.6

Handelshøyskolen ved UiA er godt i gang med søknad om akkreditering gjennom AACSB International 

(The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Dette er en ressurs- og tidkrevende 

prosess, men vil bety mye for renommeet til både Handelshøyskolen og UiA. Som et ledd i prosessen 

for å bli akkreditert, har Handelshøyskolen et stort fokus på kvalitetssikring av studieprogrammene, 

også utover det som universitetets kvalitetssystem forutsetter.  

2.4 Undervisningskvalitet 
Universitetet definerer undervisningskvalitet som kvaliteten på selv læringsarbeidet, og dette 

omfatter både formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av 

kunnskap. 
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 Studiebarometeret 2.4.1

Høsten 2015 gjennomførte NOKUT for tredje gang en nasjonal spørreundersøkelse blant norske 

studenter om studiekvalitet, og resultatene ble publisert på nettportalen Studiebarometeret.no. UiA 

oppnådde i 2015 43 % svarende, noe som bidrar til at resultatene vurderes å ha god validitet.  

Resultatene for 2015 var svært like resultatene for tidligere år både nasjonalt og for UiA. Ved UiA gir 

studentene en score på alt-i-alt-tilfredshet på 4,1 (på en skala fra 1 til 5), noe som vurderes som bra. 

Tendensen er at studentene generelt er godt fornøyd med relevans, infrastruktur og 

studieadministrasjon, og mindre fornøyd med forhold knyttet til faglige tilbakemeldinger, 

studentmedvirkning og FoU som en del av studieprogrammet.  

Studentene blir også bedt om å anslå gjennomsnittlig faglig tidsbruk (organisert og egenstudier). 

Studentene ved UiA oppgir i snitt at de bruker 33 timer pr uke, noe som er 1,5 timer lavere enn 

nasjonalt nivå. Variasjonene mellom ulike studieprogram er svært stor med lavere enn 20 timer pr 

uke på noen studieprogram og høyere enn 40 timer pr uke på andre program (alle program er 

heltidsprogram).  

Sammenligning av resultater på studieprogramnivå har størst verdi på fagområder. Det er ikke 

gjennomført noen fullstendig sammenlignende analyser av de ulike fagområdene, men analyser 

gjennomført av NOKUT viser at alle UiAs lærerutdanningsprogram, og da spesielt 

barnehagelærerutdanningene, scorer svært sterkt sammenlignet med det nasjonale snittet. 

Tilgangen på rapporter på fakultetsnivå og på programnivå har blitt svært mye bedre i 2015, og dette 

har bidratt til at arbeidet med studiekvalitet basert på resultatene fra Studiebarometeret har blitt 

høyere prioritert på fakultetene og ved UiA som institusjon. 

 Samspill mellom forskning og utdanning 2.4.2

Det ble i 2015 gjennomført en kartlegging av sammenhengen mellom forskning og utdanning. Se 

omtale i kapittel 4.4. 

 Pedagogisk og digital utvikling 2.4.3

Pedagogisk utviklingssenter (PULS) har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk 

utvikling og forskning, og å støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. PULS er involvert 

i en rekke prosjekter, deriblant Nettbrett i praksis, Kvalitet i videoproduksjon, Blended supervision in 

higher education, Uformelle veiledningssamtaler i profesjonsutdanning, Reflection in action, Digitale 

bøker og læringsmiljø i høyere utdanning. Det vises til PULS sine nettsider for nærmere informasjon 

om disse og andre prosjekter.  

I tillegg har PULS ansvar for kurs i universitetspedagogikk ved UiA. I 2015 deltok totalt 24 ansatte på 

kurset. Deltakerne på uniped-kurset i 2015 var forholdsvis godt spredt på de ulike fakultetene. PULS 

er også ansvarlig for mentorordning for ledere og kurs for studentassistenter, og holder jevnlig kurs i 

ulike emner innenfor universitetspedagogikk. 

Fakultetene er i varierende grad flinke til å oppfordre sine ansatte til å benytte PULS sitt kurstilbud, 

for på denne måten å bedre både pedagogisk og digital kompetanse. Det varierer også i hvilken grad 

fakultetene har samlet oversikt over ansatte som deltar på kurs i PULS sin regi. Flere fakulteter 

melder at de oppfordrer sine ansatte til å delta på PULS-kurs for å heve sin pedagogiske og digitale 

kompetanse. PULS sine kurs, både av teknisk og pedagogisk art, har vært godt besøkt, med et 

gjennomsnittstall på ca. 15.  
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Det digitale universitet (DDU) er en satsing ved Universitetet i Agder for å fremme digitalisering. Det 

er et mål å øke kvalitet og effektivitet innenfor undervisning, administrasjon og forskning. Gjennom 

DDU søker man å skape felles aktiviteter og løsninger på tvers av fakulteter og avdelinger. Det er et 

ønske om å modernisere undervisning og tjenester slik dagens unge «digitalt innfødte» bør kunne 

forvente det. Programmet ble startet i januar 2012, med en egen bevilgning i universitetets budsjett 

(10 millioner) og videreført i 2013 (8 millioner) og 2014 (4 millioner)og 2015 (4 millioner). 

I 2014 ble programstyret erstattet av et DDU-råd der dekanene møter på vegne av fakultetene. Dette 

har knyttet DDU-programmet tettere til linjeorganisasjonen. PULS og IT-avdelingen fungerer som 

sekretariat for DDU. Det virker som dette har gitt større spredning og større legitimitet til DDU. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap rapporterer at mange av de vitenskapelig ansatte har 

gjennomført kurs i universitetspedagogikk i regi av PULS. Nettbaserte og digitale hjelpemidler er i 

stor utstrekning tatt i bruk i undervisningen, blant annet strømming av undervisning og 

instruksjonsfilmer på nett.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk har foreløpig ikke oversikt over hvor mange vitenskapelig 

ansatte som gjennomførte kurs i universitetspedagogikk i 2015. Fakultetet skal utarbeid en plan for å 

utvikle de ansattes pedagogiske og digitale kompetanse på grunnlag av kartlegging i regi av et DDU-

prosjekt høsten 2015. For øvrig hadde fakultetet et høyt antall skriftlige digitale skoleeksamener.  

Fakultet for kunstfag påpeker at de i stor grad benytter seg av teknologi i undervisningen. Mange av 

studiene tvinger fram bruk av ny teknologi, og de vitenskapelig ansatte er opptatt av å holde seg 

oppdatert og prøve ut nye programmer og løsninger. Fakultetet motiverer sine ansatte til å delta på 

PULSs kurstilbud, slik at ansatte kan videreutvikle sin kompetanse innenfor digitale verktøy. Tre av 

fakultetets ansatte gjennomførte kurs i universitetspedagogikk i 2015.  

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap blir det i forbindelse med ansettelser gjennomført 

prøveforelesninger i tillegg til at det stilles minstekrav til undervisnings- og veiledningserfaring, eller 

dokumentert pedagogisk kompetanse. Ved ansettelser der dette ikke kan dokumenteres, skal 

UNIPED-kurset, eller tilsvarende, gjennomføres innenfor to år. Det foreligger imidlertid ingen samlet 

oversikt over antallet som har gjennomført UNIPED-kurset. Ingen fra fakultetet gjennomførte i 2015.  

På bakgrunn av STAs resolusjon om varierte læringsformer, nedsatte Fakultet for samfunnsvitenskap 

et utvalg som skulle se på hvordan undervisningen foregår i fakultetets studier. Kartleggingen viser at 

det finnes en rekke tilgjengelige digitale hjelpemidler, og at noen enkeltpersoner i stor grad benytter 

disse. Hovedinntrykket er imidlertid at dette i liten grad gjenspeiles i læringsformene som brukes. 

Bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen krever en investering i tid i begynnelsen som kan gi en 

større avkastning etter hvert. Kartleggingen viser at det viktigste er at elementære tilbud som PC og 

videokanon i auditoriet fungerer. Fakultetet tilbyr et masterprogram med nettbasert undervisning og 

har i denne forbindelse god kompetanse på e-læring. Her er det et potensial for erfaringsoverføring 

til andre program.  

Ved Fakultet for teknologi og realfag har de ansatte generelt god digital kompetanse, og de er 

involvert i prosjekter der dette er vesentlig. Fakultetets ansatte har vært opptatt av utvikling av 

nettbasert undervisning, og dette har blant annet ført til at fakultetet nå har et kurs i realfag for 

studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i fysikk og matematikk. 
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Fakultetets ansatte har vært sterkt involvert i prosjekter tilknyttet DDU-satsingen. Videre er det 

gjennomført digitale eksamener i universitetets forsøksprosjekt.  

Handelshøyskolen viser til at det er et krav ved tilsetting at ansatte som ikke har pedagogisk 

kompetanse, må gjennomføre kurs i universitetspedagogikk. Det foreligger imidlertid ingen samlet 

oversikt over antallet som har gjennomført dette kurset. Når det gjelder digital kompetanse er det et 

mål å utvikle denne ytterligere for bruk til nye læringsformer gjennom samarbeid med PULS.  

Avdeling for lærerutdanning understreker at det generelle kurset i universitetspedagogikk ikke 

dekker behovet i lærerutdanningene og etterlyser derfor spesifikke kurs. Behovet for undervisere 

som har en «dobbel» didaktikk, det vil si både kan undervise studentene i faget, men også relatere 

det til barnehage og skole, er stort og utfordrende. Det er satt i gang et fellesprosjekt med 

praksisfeltet om bruk av iPad i veiledning. Avdelingen samarbeider med PULS og biblioteket om 

UiABeta. Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er delvis nettbasert, og alle faglærere har fått 

opplæring og støtte i å undervise og veilede på nett.  

 Senter for fremragende utdanning 2.4.4

Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) ved UiA ble i 

2013 utpekt som ett av tre nye sentre for fremragende utdanning (SFU). Statusen som SFU gjelder fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2018. MatRIC skal være et nasjonalt senter og læringsfellesskap som 

arbeider for fremragende utdanning og undervisning av matematikk innenfor naturvitenskap, 

ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning ved universiteter og høyskoler i Norge. MatRIC får 3 

millioner kroner årlig i fem år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år etter en 

midtveisevaluering. MatRIC skal 

 etablere, lede og støtte nettverk som skal utvikle, dele og analysere effektiv bruk av video, 

digitale og nettbaserte teknologier for læring, undervisning og vurdering innen matematikk 

 initiere, støtte og spre resultater av forskning på undervisning, læring og vurdering av 

matematikk for å identifisere, forstå og evaluere innovative praksiser 

 bringe samme tverrfaglige team av undervisere, ingeniører og forskere for å produsere 

autentiske simuleringer og realistiske oppgaver for (matematisk) modellering 

I 2015 har MatRIC gjennomført fire arrangementer knyttet til ulike arbeidsgrupper/nettverk: 

 Visualisation and Simulation Symposium (Agder) 

 Mathematical Modelling Colloquium (Agder) 

 Computer Aided Assessment Colloquium (Bergen) 

 Video Colloquium (Tromsø) 

I tillegg ble MatRICs årskonferanse arrangert i Trondheim.  

MatRIC har vært aktive lokalt, nasjonalt og internasjonalt – for eksempel gjennom ulike typer 

samarbeid, matematikkurs og andre seminarer, besøk til utenlandske matematikksenter og 

deltakelse på internasjonale konferanser. MatRIC har etablert drop in-senter på begge campus der 

studentene kan møte opp og få hjelp med sine matematikkutfordringer. Det er i 2015 utgitt tre 

nyhetsbrev. Disse er distribuert til nærmere 300 mottakere.  
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 Utdanningsprisen 2.4.5

UiA deler årlig ut en utdanningspris. Utdanningsprisen har som formål å gi anerkjennelse til en enhet, 

et miljø eller en enkeltperson ved universitetet som har gjort en markert og dokumenterbar innsats 

for å utvikle læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Læringsmiljø omhandler fysiske og psykososiale 

forhold, mens studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet. Prisen skal oppfattes som en 

tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling. Det er lagt opp til en prosess i to 

faser: 1) Nominasjon og 2) Konkurranse.  

Det kom fire nominasjoner til prisen i 2015. Vinner ble universitetslektor Agnes-Margrethe Bjorvand 

ved Institutt for nordisk og mediefag. Prisen, på kr. 100 000, ble utdelt på universitetets årsfest.  

2.5 Resultatkvalitet 
Universitetet definerer resultatkvalitet som studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og 

gjennomføring. En oversikt over og vurdering av gjennomstrømming, karakterfordeling, studiepoeng- 

og kandidatproduksjon er sentralt i dette kapittelet. 

 Gjennomstrømming og gjennomføringstid 2.5.1

Andel studenter som gjennomfører studieprogrammet på normert tid er styringsparameter fra KD, 

og denne måles i forhold til det enkelte studieprogram – ikke på individnivå. Studenter som ikke 

gjennomfører studieprogrammet på normert tid vil enten: 

 bruke lengre tid på gjennomføring av programmet 

 bytte til et annet studieprogram 

 bytte til en annen utdanningsinstitusjon 

 avslutte sitt studieløp midlertidig eller permanent 

Høy gjennomstrømming på gradsgivende studieprogram er ønskelig sett fra et ressursperspektiv da 

en ledig studieplass hele eller deler av et studieløp vil være en uutnyttet ressurs. Noe fleksibilitet i 

forhold til bytting av studieprogram og institusjon er imidlertid ønsket, da det vil være uheldig å låse 

studenter opp i feil valg. Tallene viser andel studenter som har fullført studieprogrammet på normert 

tid, regnet i prosent av startkullet. 

  

Gjennomstrømming på normert tid ved UiA. 
Aggregerte tall

15
 

2013 2014 2015 

Bachelorstudier 44 % 47 % 47 % 

Masterstudier 51 % 57 % 50 % 

4-årige lærerstudier 59 % 46 % 47 % 

 

Tall fra KDs tilstandsrapport viser at UiA er den institusjonen som har høyest andel studenter som 

gjennomfører på normert tid på bachelornivå. Dette kan ha flere årsaker, noe av det gode resultatet 

vil være knyttet til studieporteføljen. 

  

                                                           
15

 Kilde: Tableau; GST1 Gjennomstrømming hovedprogram – fullføring og frafall 
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Gjennomstrømming ved UiA 2015. 

 Bachelornivå Masternivå 

  Normert tid Normert tid + 1 år Normert tid Normert tid + 1 år 

Helse- og idrettsvitenskap 65 % 71 % 46 % 77 % 

Humaniora og pedagogikk 37 % 41 % 48 % 57 % 

Kunstfag 54 % 59 % 40 % 46 % 

Samfunnsvitenskap 51 % 60 % 44 % 69 % 

Teknologi og realfag 44 % 55 % 59 % 76 % 

Handelshøyskolen 26 % 32 % 49 % 82 % 

Lærerutdanning 56 % 69 %   

4-årig GLU 47 % 56 %   

 

Tallene på fakultetsnivå viser relativt store forskjeller. På bachelornivå har Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap klart høyest gjennomstrømming på normert tid, og målt ett år etter normert tid. 

Handelshøyskolen har svært lav gjennomstrømming (noe av dette skyldes overgang fra treårig til 

femårig studieprogram). Også Fakultet for humaniora og pedagogikk har lav gjennomstrømming.  

På masternivå er forskjellene mindre på normert tid, alle fakultetene ligger mellom 40 og 60 %. Målt 

ett år etter normert tid er imidlertid andelen som fullfører studieprogrammet økt med 25-30 

prosentpoeng ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for samfunnsvitenskap samt 

Handelshøyskolen. Ved disse fakultetene er det en større andel av masterstudentene som er 

deltidsstudenter.  

Tallene for gjennomstrømming ved UiA gjenspeiler forskjeller mellom fag som også finnes i resten av 

sektoren. En analyse av tallene på studieprogramnivå viser blant annet at: 

 Andel studenter av et startkull som fullfører studieprogrammet på normert tid + 1 år varierer fra 

0 % til 90 %. Felles for studieprogram med lavest gjennomstrømming er relativt små kull, spesielt 

på masternivå. 

 Andel studenter som fullfører studieprogrammet på normert tid + ett år er 55 % på bachelornivå 

og 70 % på masternivå. Det betyr at en høyere andel av masterstudentene fullfører programmet, 

og at flere av dem bruker lengre tid.  

 Frafallet fra bachelorprogram og 4-årig lærerutdanning er klart høyest fra 2. til 3. semester. 

Generelt har fakultetene høyt fokus på gjennomstrømming, og flere av fakultetene har generelt gode 

tall samtidig som det arbeides med å identifisere hvilke studieprogram det er utfordringer med. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk melder at utfordringen knyttet til gjennomstrømming spesielt 

er knyttet til skolefagene (både på bachelor- og masternivå). Fakultet for teknologi og realfag og 

Fakultet for kunstfag melder også om høyere ambisjoner knyttet til gjennomstrømming. 

Handelshøyskolen har i 2015 satt i gang et pilotprosjekt som har til formål å øke gjennomstrømming 

på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon.  

Gjennomføringstid for studenter har fullført en grad ved UiA er et annet perspektiv på 

gjennomstrømming.  
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  Gjennomføringstid for studenter som fullfører en grad ved UiA 2015
16

 

  
 

Normert tid Pluss 1 sem. Pluss 2 sem. 
Pluss 3 eller 
mer Total 

Høyere grads nivå Master 2 år 256 25 29 25 335 

Høyere grads nivå Master erfaringsbasert 28 4 1 4 37 

Lavere grads nivå Bachelor 3 år 1050 53 81 71 1255 

Lavere grads nivå Yrkesutdanning 88 9 14 6 117 

Profesjonsutdanning Master 5 år 35 2 2   39 

 
Total 1457 93 127 106 1783 

 
Prosent 81,7 % 5,2 % 7,1 % 5,9 % 100,0 % 

 

Som tabellen viser, fullfører i overkant av 80 % av kandidatene en grad på normert tid, ca. 12 % 

bruker ett år ekstra, mens kun 6 % bruker lengre tid enn normert tid + ett år. En analyse viser at 

andel kandidater som fullfører på normert tid har økt fra 75 % i 2010 til nesten 82 % i 2015. Tabellen 

viser også at kandidatene på masternivå i snitt bruker noe lengre tid på å fullføre en grad enn 

kandidatene på bachelornivå.  

 Karakterfordeling og strykprosent 2.5.2

Andel studenter med karakteren A+B 
17

 

  2013 2014 2015 

  Høyere grad Lavere grad Høyere grad Lavere grad Høyere grad Lavere grad 

Helse- og idrettsvitenskap 55,3 37,9 49,7 36,8 54 41,4 

Humaniora og pedagogikk 49,9 40,3 54,4 39,1 55 35,9 

Kunstfag 51,5 53,7 58,6 56,2 60,8 54,9 

Samfunnsvitenskap     52,2 35,2 54,3 36,2 

Teknologi og realfag 52 32,6 48,9 32 52,3 33,4 

Handelshøyskolen     50,2 36,5 53,3 38,1 

Lærerutdanning* 35,3 37,1 39,9 35,5 41,6 37,3 

Totalt UiA 51,3 37,4 49,8 36,3 52,2 37,8 

 

Andel studenter som får karakteren A+ B og strykprosent gir til sammen et bilde av 

karakterfordelingen ved fakultetene. Som tabellen viser, er det markert forskjell på høyere grads nivå 

og lavere grads nivå. På høyere grads nivå får rundt 50 % av studentene A eller B. Høyest andel finnes 

ved Fakultet for kunstfag med 60 %. Ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har andel studenter 

med A eller B på høyere grads nivå økt fra ca. 50 % i 2013 til 55 % i 2015. Også på lavere grads nivå er 

andel studenter med A eller B høyest på Fakultet for kunstfag med nær 55 %.  

  

                                                           
16

 Kilde: Tableau; GSP3, Gjennomføringstid for studenter med oppnådd kvalifikasjon samme semester. 
17

 Kilde: NOKUT-portal; Andel eksamenskarakterer A+B 
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Strykprosent ved UiA
18

 

2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 7,4 6,6 6 

Humaniora og pedagogikk 9,9 9,8 9,8 

Kunstfag 2,7 2,9 1 

Samfunnsvitenskap   4 5,6 

Teknologi og realfag 15,2 14,1 12,5 

Økonomi og samfunnsvitenskap 4,3 -   

Handelshøyskolen   4,3 5,3 

Lærerutdanning* 0,7 0,4 6,4 

Gjennomsnitt UiA 8,3 7,9 7,7 

 

Strykprosenten ved UiA ligger på nivå med resten av sektoren og har vært noe synkende de siste to 

årene. Det er markerte forskjeller mellom fakultetene, med høyest strykprosent på Fakultet for 

teknologi og realfag og lavest strykprosent på Fakultet på kunstfag.  

 Studiepoengproduksjon 2.5.3
  

Nye 60 SP-enheter ved UiA. Totalt
19

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 1 220 1 214 1 258 1 350 1 365 

Humaniora og pedagogikk 897 996 964 968 963 

Kunstfag 245 268 290 326 340 

Samfunnsvitenskap 
 

- - 974 975 

Teknologi og realfag 1 290 1 364 1 403 1 491 1 629 

Økonomi og 
samfunnsvitenskap 1 913 1 943 2 061 - 

 Handelshøyskolen 
 

- - 1 215 1 312 

Lærerutdanningen 1 005 1 044 1 141 1 138 1 271 

Uspesifisert underenhet 131 140 103 75 141 

SUM UiA 6 702 6 969 7 220 7 536 7 996 

Årlig vekst 5,7 % 4,0 % 3,6 % 4,4 % 6,1 % 

 

Tabellen viser total studiepoengproduksjon ved fakultetene. Alle fakultetene med unntak av Fakultet 

for humaniora og pedagogikk har økt SP-produksjonen. Høyest vekst har studieprogrammene ved LU 

hatt med 12 % høyere SP-produksjon enn i 2014. Også Fakultetene for teknologi og realfag samt 

Handelshøyskolen har hatt sterkt vekst i 2015, med hhv 9 % og 8 % høyere produksjon enn i 2014. 

  

                                                           
18

 Kilde: DBH; Strykprosent. 
19

 Kilde: DBH; Studiepoengproduksjon på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunkt.  
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Antall nye studiepoeng pr egenfinansierte 
heltidsekvivalent. Gjennomsnitt pr kalenderår.

20
 

2013 2014 2015 

NMBU                    46,7                   49,4  

NTNU                  45,8                   46,4                   47,5  

UMB                  45,7   -    

UiA                  46,5                   47,0                   48,0  

UiB                  44,3                   43,9                   44,8  

UiN                  43,7                   45,1                   44,4  

UiO                  45,9                   44,1                   44,5  

UiS                  46,0                   46,8                   42,3  

UiT                  45,4                   45,5                   46,0  

 

Antall nye studiepoeng pr heltidsekvivalent varierer mellom universitetene, og UiA har et forholdstall 

på 48 studiepoeng pr heltidsekvivalent (SP/HE) i 2015. En sammenligning med de andre 

universitetene på nivå, viser at UiA gjør det sterkt på lavere grads nivå med forholdstall på 48,3. På 

høyere grads nivå er gjennomsnittlig SP/HE ved UiA på 46,6, og det er svakere enn NTNU og UiS. På 

integrert mastergrad har både MNBU, NTNU og UiT sterkere forholdstall enn UiA. Siden UiA har 

forholdsvis høyere andel studenter på lavere grads nivå enn de andre universitetene, vil dette 

påvirke forholdstallet samlet sett.  

Det er stor variasjon mellom fakultetene på UiA hvor Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har 

høyest forholdstall og Fakultet for humaniora og pedagogikk har lavest forholdstall. Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag har høyere forholdstall på høyere grads 

nivå, mens det for de andre fakultetene er omvendt. 

 Ferdige kandidater 2.5.4

  
Antall kandidater for UiA. Totalt

21
 

2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 334 393 394 

Humaniora og pedagogikk 191 188 164 

Kunstfag 65 71 82 

Samfunnsvitenskap 
 

308 292 

Teknologi og realfag 399 396 432 

Økonomi og samfunnsvitenskap 519 - 
 

Handelshøyskolen 
 

250 273 

Lærerutdanning 340 382 371 

Selvvalg bachelor - 1 1 

SUM UiA 1 848 1 989 2 009 

Årllig vekst 2,4 % 7,6 % 1,0 % 

                                                           
20

 Kilde: DBH; Studiepoeng pr student. 
21

 Kilde: DBH; Fullførte vitnemålsgivende utdanninger. 
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  Antall kandidater 
22

 

  
Lavere nivå Høyere nivå 

Integrert mastergrad/ 
profesjon 

Andel kandidater 
på lavere nivå 

Helse- og idrettsvitenskap 326 68 
 

82,7 % 

Humaniora og pedagogikk 110 54 
 

67,1 % 

Kunstfag 53 29 
 

64,6 % 

Samfunnsvitenskap 194 98 
 

66,4 % 

Teknologi og realfag 327 100 5 75,7 % 

Handelshøyskolen 168 69 36 61,5 % 

Lærerutdanning 371 
  

100,0 % 

Uspesifisert 1 
  

  

SUM UiA 1 550 418 41 77,2 % 

Andel 77,2 % 20,8 % 2,0 % 

  

Andel kandidater fordelt på hovednivå for alle universitetene er noe ulik UiAs fordeling. For 

universitetene samlet, uteksamineres i 2015 48 % av kandidatene på lavere grads nivå, 33 % av 

kandidatene på høyere grads nivå og 19 % av kandidatene på integrert mastergrad. Denne 

fordelingen har vært relativt stabil de siste tre år.  

En gjennomgang av UiAs 2-årige masterprogram viser at det er relativt mange program som 

uteksaminerer få kandidater årlig. I 2015 var det 18 av UiAs 29 masterprogram som hadde færre enn 

15 uteksaminerte kandidater og 12 av disse igjen hadde færre enn 10 kandidater. Utviklingen i 2015 

har vært negativ da tilsvarende tall for 2014 var 14 masterprogram med færre enn 15 uteksaminerte 

kandidater og 9 med færre enn 10 kandidater. 

 

2.6 Styringskvalitet 
Universitetet definerer styringskvalitet som institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling av egen virksomhet. En oversikt over og vurdering av oppfølging av ulike 

kvalitetsrapporter og programevalueringer er sentralt i dette kapittelet. I tillegg redegjøres det for 

universitetets behandling av ulike klager fra studenter. 

 Programevaluering og evalueringer i regi av NOKUT  2.6.1

For alle studieprogram skal det gjennomføres programevaluering minst hvert 5. år. Fakultetene 

bestemmer selv tidspunkt for programevaluering. Evalueringen innebærer en grundig gjennomgang 

av struktur og innhold i programmet og omfatter både en selvevaluering og en evaluering 

gjennomført av et evalueringspanel. Evalueringspanelene skal bestå av minst to eksterne 

medlemmer, to ansatte og én student. Av de eksterne medlemmene skal minst én være vitenskapelig 

ansatt ved et universitet eller en høyskole. I 2015 ble det gjennomført programevaluering av 

følgende studieprogram: 

                                                           
22

 Kilde: DBH; Fullførte vitnemålsgivende utdanninger; hovednivå. 
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Fakultet Studieprogram 

Helse- og idrettsvitenskap  Helse- og sosialinformatikk, masterprogram  

Humaniora og pedagogikk 

 Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk, bachelorprogram  

 Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram  

   Kunst og håndverk, bachelorprogram  

   Utøvende musikk - rytmisk, masterprogram  

Kunstfag  Utøvende musikk - klassisk, masterprogram  

Samfunnsvitenskap  Statsvitenskap og ledelse, masterprogram  

Teknologi og realfag 

 Ingeniørfag - Data, bachelorprogram  

 Ingeniørfag - Fornybar energi, bachelorprogram  

 Matematikkdidaktikk, masterprogram  

Handelshøyskolen 

 Økonomi og administrasjon, bachelorprogram  

 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram  

  

Rapporter fra programevaluering behandles i fakultetsstyret og legges fram for Studieutvalget til 

orientering. Revidert fag-/studieplan skal godkjennes i Studieutvalget etter programevalueringen. 

Erfaringene med programevaluering er positive. Spesielt synes dialogen med evalueringspanelene og 

det eksterne blikket på studieprogrammene å være nyttig. 

På bakgrunn av stadige nasjonale endringer i lærerutdanningene, har det aldri vært gjennomført 

programevaluering av studieprogram ved Avdeling for lærerutdanning. Samtidig med at den nye 

barnehagelærerutdanningen startet, har Kunnskapsdepartementet nedsatt en følgegruppe for 

utdanningen med en arbeidsperiode fra 2013 til 2017. Gruppa har vært på evalueringsmøter med 

Avdeling for lærerutdanning.  

NOKUT igangsatte i 2015 tilsyn med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid (sosionom) og 

vernepleie ved alle norske institusjoner.  

I 2014 forelå NOKUTs rapport fra tilsynet med mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag. Ved UiA 

ble masterprogrammet i historie vurdert, og tilsynet ble for dette programmets vedkommende 

avsluttet i mai 2015 da NOKUT vurderte at UiA hadde fulgt opp de pålagte endringene i 

læringsutbyttebeskrivelsene på en tilfredsstillende måte.  

NOKUT gjennomførte i 2015 et tilsyn med UH-institusjonene i forbindelse med deres samarbeid med 

eksterne aktører om å tilby høyere utdanning. En første kartlegging viste at det var et stort behov for 

kvalitetssikring av denne typen studier, og det ble gjort en grundig gjennomgang. UiA hadde ikke mye 

å rapportere her, men det gjenstår en redegjørelse for et samarbeid med Folkeuniversitetet Øst om 

årsstudium i pedagogikk. NOKUT har bedt om tilbakemelding innen januar 2017.  

I 2015 har NOKUT, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført en kartlegging av 

læringsutbytteformuleringer innenfor seks utvalgte fagområder. UiA har vært vurdert innenfor 

biologi, data, statsvitenskap og religion. Kartleggingen har tydeliggjort nødvendigheten av fortsatt – 

og økt – fokus på læringsutbytteformuleringer i våre studieprogram.  
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 Evaluering av studier og emner 2.6.2

Emneansvarlig skal, etter gjennomført sensur, skrive emnerapport med kommentarer til blant annet 

karakterfordeling og studentenes oppnådde læringsutbytte. Emnerapporten skal gå til instituttleder 

og gjøres tilgjengelig for studentene. I 2013 ble det satt i gang et arbeid med digitalisering av 

emnerapporteringen. Etter vellykkede pilotprosjekt ble emnerapporteringen fullskaladigitalisert fra 

og med høsten 2014. Tabellen nedenfor viser antall og andel leverte emnerapporter i 2015 

(kalenderår). 

Fakultet 

Emnerapporter 2015 

Antall emner 
23

 
Antall leverte 
emnerapporter 

Andel leverte 
emnerapporter 

Helse- og idrettsvitenskap                 164                        102  62 % 

Humaniora og pedagogikk                 247                        174  70 % 

Kunstfag                   97                          70  72 % 

Samfunnsvitenskap                 178                          61  34 % 

Teknologi og realfag                 319                        182  57 % 

Handelshøyskolen                 177                        107  60 % 

UiA 1182 696 59 % 

 

Emnerapportene lagres nå på Innaskjærs åpent tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg er rapportene 

tilgjengelige for alle studenter via Innsia for studenter. Emnerapportene er viktige som grunnlag for 

studieprogramevaluering (hvert 5. år) og årlig studiumrapport. Fra en andel leverte emnerapporter 

på UiA på ca. 20 % (før 2013), har digitaliseringen medvirket til en økning i andel leverte 

emnerapporter til ca. 60 %. 

Det har også vært arbeidet med en digital løsning for studiumrapporter, og det forventes å komme 

en løsning på plass i 2016. Studiumrapportene oversendes fakultetsledelsen/dekan for 

lærerutdanning og behandles i aktuelt studieråd.  

I fakultetsrapportene framkommer følgende kommentarer til studentevaluering, emne- og 

studiumrapportering og studieråd: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mener det er behov for å forsterke oppmerksomheten om 

studentevalueringene, både i forhold til omfang og hvordan disse følges opp. Ved enkelte 

studieprogram følges ikke krav om studiumrapportering opp. Det er levert 7 av 12 studiumrapporter 

(inklusiv rapport fra programevaluering) i 2015. Videre mener fakultetet det er behov for å vurdere 

måten praksisevaluering gjennomføres på.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk peker på at omfang emnerapportering har bedret seg på 

fakultetet etter innføring av digital rapportering. Det er levert studiumrapporter for samtlige 

studieprogram i 2015. Det avholdes også jevnlig studieråd.  

Fakultet for kunstfag viser til en stor forbedring i forhold til antall leverte emnerapporter og mener 

årsaken kan være overgang til digital rapportering. Det er skrevet tre studiumrapporter på fakultetet. 
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 Kilde: DBH; Studiepoengproduksjon. Institusjon-Avdeling-Emne. 
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Videre viser fakultetet til en tett kontakt med studentene og til at fakultetet er på riktig vei i forhold 

til kvalitetsarbeidet. Ifølge fakultetet mener fagmiljøene at rapporteringen er nyttig for utvikling av 

studieprogrammene. Spesielt nevnes programevalueringene.  

Fakultet for samfunnsvitenskap har en målsetting om at det skal leveres emnerapporter i alle emner 

som undervises. Selv om det ikke foreligger emnerapport i alle emner pr i dag, gjennomføres 

emneevaluering i de fleste emner og er en viktig sak i studierådsmøter. For 2015 er det levert 

studiumrapporter for fire bachelorprogram og tre masterprogram. I noen av disse rapportene gis det 

uttrykk for at det kan være vanskelig å få fram et representativt bilde når det benyttes 

studentevaluering med muntlig og kvalitativ tilbakemelding. For øvrig mener fakultetet at 

studierådene er viktige arenaer for å ta opp evalueringer av emner og studier.  

Fakultet for teknologi og realfag gjennomfører midtveisevaluering som normalordning for 

studentevaluering og peker på fordelen dette gir ved muligheten til å rette opp i problemer så tidlig 

som mulig i undervisningsløpet. Eksempler som nevnes er forelesere som går for fort fram samt 

språkproblemer pga. et stort antall forelesere som bruker engelsk som undervisningsspråk. Når det 

gjelder emnerapporter, viser fakultetet bl.a. til at Institutt for matematiske fag har en andel leverte 

emnerapporter på 92 %. Det er levert 10 studiumrapporter på fakultetet i tillegg til rapporter fra 

programevaluering. 

Handelshøyskolen peker på at emnerapporteringen har forbedret seg med den digitale løsningen. 

Videre viser fakultetet til at de som følge av akkrediteringsprosessen (AASCB) i tillegg til 

midtveisevaluering har innført digital sluttevaluering for alle emner. Det gjennomføres 

studierådsmøter for alle studieprogram hvert semester og arbeides for at studiumrapportene blir 

utarbeidet til rett tid. Fakultetet viser til at rutiner for rapportering i kvalitetssystemet og oppfølging 

av disse oppleves variabelt og mener det stadig er behov for en gjennomgang av disse. 

Avdeling for lærerutdanning oppgir at det er utarbeidet fire studiumrapporter i 2015. Avdelingen 

peker også på at det er etablert formell og god kontakt med studenttillitsvalgte ved at én person ved 

avdelingen er utpekt som kontaktperson. Dette har gjort avdelingen mer tilgjengelig for de 

studenttillitsvalgte. 

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning er bedt om å rapportere om bruken av midler til 

kvalitetsforbedrende tiltak i fakultetsrapporten. Oversikt over gjennomførte tiltak er vist i vedlegg 2. 

 Klage på sensur 2.6.3

  Klager på sensur ved UiA
24

 

  2013 2014 2015 

Antall klager 1279 1376 1598 

Andel hvor opprinnelig avgjørelse blir stående 63 % 65 % 62 % 

Andel hvor ny avgjørelse er til gunst for klager 26 % 25 % 27 % 

Andel hvor ny avgjørelse er til ugunst for klager 10 % 9 % 11 % 

Annet 1 % 0 % 0 % 
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 Kilde: Eksamenskontoret ved UiA 
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Antall klager på sensur ved UiA har økt til 1 598 og utgjør nå ca. 2 % av antall sensurer (inklusive 

deleksamener). Andel klager hvor opprinnelig sensur blir stående viser en svak nedgang, men ser ut 

til å ligge på et stabilt nivå. Det er Fakultet for teknologi og realfag samt Handelshøyskolen som har 

flest klager, med hhv 32 % og 28 % av totalt antall klager. Færrest klager har Fakultet for kunstfag 

med kun 6 klager på sensur i 2015. 

 Universitetets klagenemnd 2.6.4

Universitetets klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak og andre saker etter styrets 

bestemmelse. Klagenemnda behandler følgende saker etter lov om universiteter og høyskoler: 

inndragning av falskt vitnemål og vedtak om karantenetid (§ 3-7 (8)), annullering og utestenging som 

følge av fusk m.m. (§§ 4-7 og 4-8), saker om salærnedsettelse (§ 4-8 (5)), utestenging grunnet 

straffbare forhold og etter skikkethetsvurdering (§§ 4-9 og 4-10), saker om tvungen avslutning av 

doktorgradsutdanning og klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling (§ 4-13).  

Klagenemnda består av en ekstern jurist (leder), to vitenskapelig ansatte og to studenter. I 2015 har 

klagenemnda hatt 10 møter (2013: 8 møter, 2014: 9 møter) og behandlet 55 saker (2013: 43 saker, 

2014: 70 saker). Det var dissens i 7 saker (2013: 12 saker, 2014: 13 saker).  

Klagesaker 

I 2015 fattet klagenemnda vedtak i totalt 24 klagesaker fra studenter. Sakene fordelte seg som 

følger: 

Type klagesak
25

 2014 2015 

Klage over formelle feil ved eksamen 
          

16            1  

Klage over avslag på søknad om opptak/overflytting 
            

9          11  

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra progresjonskrav 
            

2            3  

Klage over avslag på søknad om godkjenning/fritak 
            

4            3  

Klage over avslag på søknad om et 4. eksamensforsøk 
            

1            1  

Klage over avslag på søknad om adgang/oppmelding til 
prøve/eksamen 

            
4            1  

Klage over avslag på søknad om utsatt frist/trekk av innlevering/ny 
innlevering 

            
3           -    

Andre klagesaker 
            

2            4  

 

Én av klagesakene ble klaget inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen hadde imidlertid ingen 

innvendinger mot klagenemndas vedtak. 

Årsaken til at klagenemnda kun behandlet én klage over formelle feil i 2015, er at det nå er 

fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene (delegert til dekan) som fatter vedtak i slike saker. I 

saker hvor studenten ikke gis medhold i første runde, vil sakene fra og med 2016 gå direkte til 

behandling i klagenemnda.  
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Klagesaker ved UiA
26

 

  2013 2014 2015 

Antall klagesaker 32 41 24 

Antall medhold 10 6 4 

Andel medhold 31 % 15 % 17 % 

 

I forbindelse med klage kan den instansen som har fattet det påklagede vedtak, omgjøre sitt vedtak. I 

slike tilfeller kommer ikke saken videre til klagenemnda. I noen tilfeller har studenter også trukket 

klagen i forkant av klagenemndas møte. 

Fuskesaker 

I 2015 behandlet universitetets klagenemd 25 fuskesaker. Seks av sakene gjaldt mistanke om fusk i 

forbindelse med skriftlig eksamen under tilsyn (ulovlige hjelpemidler), mens øvrige saker gjaldt 

mistanke om fusk i forbindelse med ulike innleveringsoppgaver. De fleste av disse sakene omhandlet 

plagiering ved at ulikt omfang tekst var kopiert inn i studentens besvarelse uten tilstrekkelig 

kildehenvisning. I flere av disse sakene hadde studenten skrevet av medstudenters besvarelser. Seks 

av sakene gjaldt gruppeeksamen.  

  

Antall fuskesaker ved UiA (etter konsekvens)
27

 

2013 2014 2015 

Ingen reaksjon 2 6 1 

Annullering 0 4 5 (10 studenter) 

Annullering og ett semesters utestenging 3 5 10 (11 studenter) 

Annullering og to semestres utestenging 5 11 9 (12 studenter) 

Antall saker totalt 10 26 25 (34 studenter) 

 

Åtte saker behandlet i 2015 ble påklaget til Felles klagenemnd. I én av sakene, hvor både studentens 

obligatoriske innlevering og avlagt eksamen var annullert, opphevet Felles klagenemnd annulleringen 

av skriftlig eksamen. For øvrig ble alle vedtak stadfestet. I 2015 ble universitetet også saksøkt av én 

av studentene. Tingretten stadfestet vedtaket om annullering og utestenging. 

I fuskesaker hvor det reises sak om utestenging, har studenter rett til å la seg bistå av advokat eller 

annen talsperson. Utgifter til advokathonorar dekkes av universitetet. I 2015 ble det benyttet 

advokat i ni saker.  

Det er viktig å forebygge fusk gjennom opplæring i akademisk skriving. I alle emnerom i Fronter er 

det lagt inn lenke til universitetets nettsider om kildebruk/kildehenvisning. Bruken av de norske 

sidene har hatt en jevn og god økning og har nå ca. 22.000 sidevisninger per år. Antallet sidevisninger 

for de engelske sidene har imidlertid sunket noe og ligger nå på ca. 1.200. Dette er en utfordring med 

tanke på at utenlandske studenter er overrepresentert i fuskesaker. I tillegg til universitetets egne 

nettsider er Kildekompasset spesielt viktig.  
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Andre saker i klagenemnda 

I tillegg til klage- og fuskesakene har klagenemnda i 2015 drøftet retningslinjer for klagenemnda og 

rutiner ved mistanke om fusk. Reviderte retningslinjer ble vedtatt av universitetsstyret 11.02.15. 

Reviderte rutiner ved mistanke om fusk ved UiA ble fastsatt av universitetsdirektøren etter intern 

høring høsten 2015. 

 Skikkethetsvurdering 2.6.5

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, har universitetet oppnevnt en 

skikkethetsnemnd til å behandle eventuelle saker som gjelder skikkethetsvurdering. Til nå har det 

ikke vært behandlet slike saker i nemnda. 

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering melder om et økende antall tvilsmeldinger. I 2015 ble 

det mottatt tvilsmeldinger i forhold til fem studenter i tillegg til at det også ble arbeidet videre med 

tvilsmeldinger fra foregående år. I perioden 2010-2014 ble det meldt tvilsmeldinger i forhold til én til 

to studenter per år. 

I 2015 har Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning vært på 

høring. Blant annet er det foreslått å inkludere flere utdanninger i skikkethetsvurdering samt utvide 

mulig utestengingsperiode fra 3 til 5 år. I tillegg er det foreslått tatt inn en presisering om at 

institusjonene har anledning til å fullføre behandlingen av en skikkethetssak selv om studenten 

velger å slutte. Revidert forskrift ventes å foreligge i løpet av sommeren 2016. 

2.7 Relevans 

 Studieprogrammenes arbeidslivsrelevans 2.7.1

På studieprogramnivå er det lagt opp til samarbeid med arbeidslivet på flere arenaer for å sikre at 

UiA uteksaminerer kandidater med kompetanse som trengs på arbeidsmarkedet. Samarbeidet 

knytter seg blant annet til følgende: 

 Programevaluering som foregår hvert femte år kan ha deltakere fra arbeidslivet med i 

evalueringsarbeidet.  

 Studieprogram med praksis har tett samarbeid med praksisstedene. Dette gjelder spesielt 

lærerutdanninger, sykepleierutdanning samt andre helsefaglige utdanninger. 

 Flere studieprogram har referansegrupper med eksterne deltakere både i forbindelse med 

oppretting av studieprogrammet og som en del av en kontinuerlig oppfølging av programmet. 

 Det er stort fokus på samarbeid med arbeidslivet i forbindelse med skriving av bachelor- og 

masteroppgaver. Kompetansetorget er UiAs satsing på å formidle kontakt mellom studenter og 

eksterne aktører.  

Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk melder om større fokus på 

studieprogrammenes relevans. Dette gjelder spesielt for skolefagene i humaniora og for noen av de 

samfunnsvitenskapelige fagene.  

For en nærmere beskrivelse av de ulike fakultetenes samarbeid med arbeids- og samfunnslivet vises 

det til kap. 5.2.2. 
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 Karriereveiledning 2.7.2

Karrieresenteret tilbyr individuell veiledning, åpne kurs hvor alle studenter kan delta og opplegg for 

spesifikke studentgrupper – ofte i samarbeid med fakultetene eller linjeforeningene. Dette kan være 

tilbud om karrieredag, arbeidslivsdag med kurs, kurs i søknads- og CV-skriving og diverse 

informasjonsmøter og workshops. Man erfarer at stadig flere fagmiljø inviterer Karrieresenteret inn 

til workshops/seminarer/kompetansedager. De mest vellykkede arrangementene er når fagmiljøet er 

engasjert og involvert, og når tidligere studenter er med og deler sine erfaringer fra overgangen 

mellom utdanning og jobb.  

«Nye Kompetansetorget» ble lansert i 2014. Mål for arbeidet med Kompetansetorget i 2015 var å få 

involvert flere fagmiljø i anvendelsen av systemet, slik at kanalen blir relevant for flere studenter. Det 

ble registrert 130 oppgaveforslag i løpet av 2015. Det foreligger ingen samlet oversikt over hvilke 

oppgaver som faktisk ble valgt. Slik oversikt avhenger av at faglærer eller virksomhet registrerer 

dette, noe som i liten grad blir gjort.  

Karrieresenteret opplever økt etterspørsel etter tjenester fra personer utenfor UiA. Denne trenden 

kan skylde økningen i arbeidsledighet, en økt bevissthet i NAV om Karrieresenteret som 

kontaktpunkt, samt et større fokus generelt på høyere utdanning som omstillingstiltak. Samtidig 

merker man en økt pågang fra søkere/studenter med innvandringsbakgrunn, og forespørsler fra NAV 

Intro, voksenopplæringen m.fl. om informasjonsmøter og gruppeveiledning. Denne pågangen 

utfordrer Karrieresenterets organisering av veiledningsfeltet, både definisjonen av hva som er 

studieveiledning og hva som er karriereveiledning, men også spørsmål om målgruppe og prioritering i 

denne sammenheng.  

En hovedutfordring er at Karrieresenteret har for få ansatte til å betjene helheten i sitt 

ansvarsområde.  

2.8 Erfaringsoverføring 
Fakultetene blir i fakultetsrapportene bedt om å opplyse om positive eller negative erfaringer som 

andre kan lære av.  

Fakultet for kunstfag viser til at de i tre år på rad har hatt et åpningsarrangement for studenter og 

ansatte for å vise fram hva som rører seg på fakultetet. Dette har blitt svært godt mottatt av både 

studenter og ansatte. I tillegg engasjerer også eksamensfestivalen både studenter og ansatte og 

trekker oppmerksomhet også ut over UiA.  

Fakultet for samfunnsvitenskap peker på at oppstartsseminarer hvor studentene må arbeide 

sammen med andre fra dag én, gir positive effekter. Det samme mener fakultetet gjelder for 

strukturerte samtaler med studentene hvor de får anledning til å reflektere over studievalg samt 

godt organiserte grupper og obligatoriske gruppeinnleveringer med veiledning. 

Handelshøyskolen viser til positive erfaringer med GrunderLAB og InternasjonaliseringsLAB hvor 

studentene får tett oppfølging, jobber i team og møter reelle problemstillinger i dialog med 

næringslivet og virkemiddelapparatet.  

Avdeling for lærerutdanning anbefaler å legge til rette for nye arenaer for samhandling mellom 

praksisfelt og campus og anbefaler flere faglærere å benytte seg av ordningen med hospitering i 

skoler og barnehager. 
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2.9 Hovedutfordringer for utdanning 
 

Fakultetenes hovedutfordringer 

Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning melder i fakultetsrapporten tilbake om 

hovedutfordringer når det gjelder studiekvalitet og kvalitetssikring av emner og studieprogram. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vil arbeide for å øke uteksamineringen på normert tid på 

bachelor- og masterprogrammene. På bakgrunn av tilbakemelding gjennom Studiebarometeret vil 

fakultetet arbeide for at studentene skal oppleve større grad av medvirkning. Dette gjelder 

mulighetene for å påvirke innhold og opplegg i eget studieprogram og oppfølging av kritikk og 

synspunkter.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk peker på funn fra Studiebarometeret som viser at man har en 

utfordring i forhold til studienes relevans for arbeidslivet. En gjennomgang av struktur og innhold for 

å gjøre disiplinstudiene mer relevante for arbeidslivet blir stadig viktigere for fakultetet. Dersom man 

klarer å synliggjøre mulighetene for utveksling i programmene slik at flere studenter velger delstudier 

i utlandet, kan dette også bidra til å gjøre kandidatene mer attraktive på arbeidsmarkedet.  

Fakultet for kunstfag peker på at rekrutteringsarbeid er svært avgjørende for å sikre robuste 

fagmiljøer og at dette vil bli sterkt prioritert framover. Det planlegges et prosjekt for å styrke de 

visuelle og sceniske fagene, etter modell av «Prosjekt klassisk». For øvrig vil fakultetet ha økt fokus 

på kandidatproduksjon og intensivere arbeidet med internasjonalisering.  

Fakultet for samfunnsvitenskap mener at dagens system med studieråd og evalueringsrutiner ikke gir 

god og representativ tilbakemelding fra studentene. Digitale evalueringsskjema som kan sikre større 

svarandel vil gi et bedre og bredere grunnlag for å vurdere mulige tiltak. Videre mener fakultetet at 

mer bruk av statistikk og data som foreligger om ulike forhold relatert til studiene i større grad kan 

benyttes til diskusjon og refleksjon rundt kvalitet i studiene. Dette gjelder alt fra karakterprofil, 

strykandel, gjennomføring, frafall, avlagte studiepoeng, osv. Dette er data som bør brukes for å 

vurdere og avdekke potensielle tiltak som kan gi bedre studiekvalitet.  

Fakultet for teknologi og realfag trekker fram som en hovedutfordring mangel på studiepoeng til 

finansiering av flere emner slik at studentene kan få en undervisning som er bedre tilpasset det 

enkelte studieprogram. 

Handelshøyskolen fremhever som en generell utfordring høye studenttall i forhold til antall 

vitenskapelig ansatte. Dokumentasjon og synliggjøring av deler av arbeidet med studiekvalitet og 

kvalitetssikring oppleves kanskje som mangelfull eller lite oversiktlig. Emnerapport og 

studiumrapport skal hver for seg gi viktig informasjon om de enkelte emner og studier. Rutiner for 

gjennomføring og oppfølging av disse kan oppleves noe variabelt. Det er stadig behov for 

gjennomgang av rutinene.  

Avdeling for lærerutdanning understreker at samhandling med fakultetene er helt grunnleggende for 

å lykkes. Det kan være utfordrende å drive programledelse når man ikke har kontroll med 

virkemidlene. Derfor fortsetter avdelingen å utvikle tiltak på tvers og prøver å finne nye veier for 

enda bedre samarbeid. Formelle møteplasser som Forum for lærerutdanning er viktige arenaer for 

samhandling.  
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Hovedutfordringer på institusjonsnivå 

Studentrekruttering og andel studenter på høyere og lavere grad 

Det er viktig å opprettholde og helst øke søkning til bachelorprogrammene, og det er ønskelig med 

flere søkere til studieprogram på masternivå. UiA har en relativt lav andel av studentene på høyere 

grads nivå og man ønsker å øke denne. Fra 2017 vil den resultatbaserte tildelingen skje delvis på 

grunnlag av antall kandidater på gradsprogrammene og yrkesutdanningene. I lys av dette bør 

andelen studenter på gradsgivende program (både høyere og lavere grads nivå) og yrkesutdanninger 

økes, på bekostning av studenter som tar årsstudier og andre kortere utdanninger.  

Kvalitet i undervisning, læring og vurdering 

a. Det er viktig for studentenes læring at de møter varierte arbeids- og vurderingsformer som er 

tilpasset innholdet i studiene. Det er behov for en større grad av helhetstenkning rundt 

studentenes læring i mange studier.  

b. Resultatene fra Studiebarometeret viser stor variasjon i hvor mye tid studentene bruker på sine 

studier. Resultatene viser i noen grad samvariasjon mellom faglige forventninger og studentenes 

tidsbruk. Det er en utfordring innen flere studieprogram å motivere for økt tidsbruk. 

c. Våren 2015 ble det gjort en kartlegging av sammenhengen mellom forskning og utdanning ved 

UiA. Vi har behov for ytterligere å sette dette på dagsorden ved fokus på forskningsbasert 

utdanning og forskning på egne utdanninger og undervisning. 

d. Arbeidslivet krever i stadig større grad kunnskap om bruk av digitale verktøy. Dette må også 

prege utviklingen av våre studier, blant annet ved at dette eksplisitt uttrykkes i 

læringsutbyttebeskrivelser. 

e. Det er stor variasjon i ansattes pedagogiske og digitale kompetanse. For å få en ønsket utvikling 

innen i alle studier, er det nødvendig å sikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse, samt å 

tilrettelegge for digitale læringsformer ved høy kvalitet på administrative støttetjenester.   

 

Studentenes læringsmiljø  

a. Det er behov for et mer helhetlig arbeid med alle sider av studentens læringsmiljø, både på 

fakultetene/Avdeling for lærerutdanning og i Læringsmiljøutvalget. Erfaringer fra andre 

institusjoner viser at vektlegging av både faglig og sosial integrasjon ved oppstarten av studiene 

er viktig for å hindre frafall. Ved UiA er det betydelig frafall både i første og andre semester av 

mange studier, særlig på bachelornivå. Økt fokus på faglig og sosial integrasjon spesielt første 

året kan være ett av flere tiltak for å redusere frafall.   

b. Studentenes læringsmiljø påvirkes av bygg og annen infrastruktur. Dette bør få betydning for 

hvordan institusjonen arbeider med utvikling av campusene. 

c. Som følge av økt digitalisering må det også legges større vekt på arbeidet med det digitale 

læringsmiljøet. 

 

Kvalitetsarbeid, porteføljeutvikling og utdanningsledelse 

a. Det er en utfordring å utvikle studieporteføljen i tråd med samfunnets behov og UiAs 

forutsetninger for å tilby kvalitetsmessig gode utdanninger.  

b. De lave opptakstallene på masternivå indikerer at det er nødvendig å jobbe mot bredere og 

dermed mer robuste masterprogram.  
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c. Det forventes økt etterspørsel etter EVU ved UiA som følge av behov for omstilling av 

kompetanse, særlig som følge av endringene i oljerelatert virksomhet, kompetanseløftet for 

lærere og pågående omstillinger i helsesektoren. EVU-programmene bør forankres strategisk og 

sees i sammenheng med UiAs øvrige studieportefølje.  

d. Et systematisk kvalitetsarbeid forutsetter utdanningsledelse på flere nivå. Det er fastsatt felles 

instrukser for dekan og instituttleder, mens instruks for studiekoordinator fastsettes av hvert 

fakultet. Dette gjør det vanskelig å arbeide helhetlig med utdanningsledelse i institusjonen. Det 

er særlig pekt på som en utfordring at resultatene fra evalueringer ikke systematisk følges opp.  

 

Internasjonalisering og samarbeid med andre universitet:  

a. UiA har i dag to fellesgrader på masternivå: én nordisk og én nasjonal. Det er ønskelig å etablere 

flere fellesgrader (nasjonale og internasjonale) og doble grader for å 

I. styrke arbeidet med internasjonalisering 

II. få økt tilfang av kunnskap og bredere nettverk 

III. få et utvidet tilbud til våre studenter  

IV. få en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institusjonene 

b. Det er stor variasjon med hensyn til hvordan verdien av studentutveksling vektlegges og hvor 

godt de ulike studieprogrammene er tilrettelagt for at studentene kan reise ut. Tilsvarende er det 

stor forskjell på hvordan de ulike fakultetene legger til rette for å ta imot innreisende studenter, 

særlig når det gjelder tilbud om undervisning på engelsk. Det er ønskelig å øke antall innreisende 

studenter. 

c. Arbeidet med internasjonalisering av studieprogrammene inneholder mange elementer som det 

må arbeides systematisk og helhetlig med. Pensum og undervisning på engelsk er ett element. 

Det bør utarbeides en plan for opptrapping av bruk av engelsk i pensum og undervisning i det 

enkelte studieprogram.  
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3 Forskerutdanning 

3.1 Oversikt over egne program og spesialiseringer 
Det har i 2015 ikke vært noen endringer i UiAs ph.d.-portefølje. Det betyr at UiA i 2015 hadde seks 

fakultetsvise ph.d.-programmer med til sammen 14 ulike spesialiseringer. I 2015 har en ny 

spesialisering innenfor «Kunst i kontekst» ved Fakultet for kunstfag blitt godkjent. Foreløpig er denne 

spesialiseringen ikke kommet i gang. 

Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Spesialisering i helse- og idrettsvitenskap  

Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Spesialisering i litteraturvitenskap  

Spesialisering i religion, etikk, historie  og samfunn*  

Spesialisering i språkvitenskap  

Spesialisering i pedagogikk  

Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag  

Spesialisering i utøvende rytmisk musikk  

Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag  

Spesialisering i anvendt matematikk  

Spesialisering i fornybar energi  

Spesialisering i IKT  

Spesialisering i matematikkdidaktikk  

Spesialisering i mekatronikk  

Ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap  

Spesialisering i informasjonssystemer  

Spesialisering i offentlig administrasjon  

Ph.d.-program ved Handelshøyskolen 

Spesialisering i internasjonal organisasjon og ledelse 

 

3.2 Avtaleoversikt 

 Avtaler totalt 3.2.1

UiA har en økning i ph.d.-avtaler på 9,2 % fra 2014 til 2015. Noen av spesialiseringene har få 

kandidater. På spesialiseringen i anvendt matematikk er det hittil ikke tatt opp noen kandidater. Det 

vises for øvrig til oversikten på neste side. UiA har pr 31.12.15 til sammen 25 kandidater (to på 

Fakultet for teknologi og realfag, fem på Fakultet for samfunnsvitenskap og atten på 

Handelshøyskolen) som er tatt opp til fakultetsprogrammene uten å være knyttet til en konkret 

spesialisering. Tilsvarende tall for 2014 var 12. 
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Ph.d.-avtaler 

  2013 2014 2015 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 21 23 27 

Helse- og idrettsvitenskap 21 23 27 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 32 30 31 

Litteraturvitenskap 11 5  6  

Språkvitenskap 8 8  6  

Religion, etikk, historie og samfunn 11 11  12  

Pedagogikk 2 6  7  

Fakultet for kunstfag 10 11 9 

Utøvende rytmisk musikk 10 11 9  

Fakultet for teknologi og realfag 69 66 71 

Matematikkdidaktikk 23 20  21  

Mekatronikk 15 15  13  

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 22 20  23  

Fornybar energi 9 11  13  

Anvendt matematikk 0 0  0  

Fakultet for samfunnsvitenskap 18 17 19 

Informasjonssystemer 12 11  9  

Offentlig administrasjon 6 6  6  

Handelshøyskolen 17 17 22 

Internasjonal organisasjon og ledelse 17 17 22 

Sum 167 164 179 

 

 Nye avtaler 3.2.2

Det er en økning på 20 % i avtaler fra 2013 til 2014. Normalt er det flere avtaler som inngås i 

høstsemesteret enn i et vårsemester. Det er derfor å anta at antallet nye avtaler for 2015 vil øke 

markert i forhold til 2014. 
  

Nye avtaler
28

 

  2013 2014 2015* 

Helse- og idrettsvitenskap 9 4 3 

Humaniora og pedagogikk 9 9 2 

Kunstfag 3 3 0 

Samfunnsvitenskap   9 2 

Teknologi og realfag 16 16 4 

Økonomi og samfunnsvitenskap 3     

Handelshøyskolen   7 3 

SUM 40 48 14 

 

                                                           
28

 Gjelder bare første halvår av 2015. Kilde DBH 
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3.3 Uteksaminering og gjennomstrømning 

 Totalt antall uteksaminerte kandidater 3.3.1

Det ble i 2015 totalt uteksaminert 20 kandidater. Dette er en nedgang på 26 % i forhold til 2014. UiA 

nådde ikke strategimålet om å ha 30 kandidater uteksaminert i løpet av 2015. Likevel representerer 

2015 det nest beste året i antall uteksaminerte kandidater siden institusjonen fikk kandidater på 

egne program i 2006.  

  Totalt antall uteksaminerte kandidater
29

 

  2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap   1 1 

Humaniora og pedagogikk 4 8 3 

Kunstfag 2 3 0 

Samfunnsvitenskap   4 4 

Teknologi og realfag 6 7 8 

Økonomi og samfunnsvitenskap 6     

Handelshøyskolen   4 4 

Sum 18 27 20 

 

 Totalt uteksaminerte kandidater på UiA i perioden 2006-2015 3.3.2
  

Totalt antall uteksaminerte kandidater
30

 

Helse- og idrettsvitenskap 2 

Humaniora og pedagogikk 34 

Kunstfag 6 

Samfunnsvitenskap 14 

Teknologi og realfag 48 

Handelshøyskolen 15 

Sum 119 

 

Tallene inkluderer tre kandidater med graden dr. philos, én på Fakultet for kunstfag og to på Fakultet 

for humaniora og pedagogikk. Disputasene på Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er fordelt 

på hhv. Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen. 

I tabellen under vises fordeling av språk i doktorgradsavhandlingene. I 2015 var det bare en kandidat 

som skrev på norsk.  
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 Kilde: DBH; Avlagte doktorgrader 
30

 Kilde: DBH: Avlagte doktorgrader 
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Språk i avhandling for uteksaminerte kandidater  

  

Engelsk Norsk 

 

2014 2015 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 1 1 0 0 

Humaniora og pedagogikk 2 2
31

 6 1 

Kunstfag 2 0 1 0 

Samfunnsvitenskap 4 4 0 0 

Teknologi og realfag 7 8 0 0 

Handelshøyskolen 4 4 0 0 

Sum 20 19 7 1 

 

 Gjennomstrømning 3.3.3

Gjennomstrømningstiden har økt fra nettotid på 4,2 år i 2014 til en nettotid på 5,7 år i 2015. UiA har 
fortsatt mange vitenskapelige ansatte i lektorstillinger, som er tatt opp på doktorgradsprogram og 
som gjør dette i tillegg til undervisningsjobben. Når disse uteksamineres etter mange år på program, 
trekkes gjennomstrømningstiden opp.  
 

 
  

Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere (%)

32
 

  2013 2014 2015 
Snitt 

inst.type Snitt sektor 

Andel i prosent 58,33 62,07 55,56 66,24 66,01 

 

  

Gjennomstrømning for ph.d.-kandidater 

  Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt 

NMBU  4,77  3,9  

NTNU 4,78  3,62  

UiA 6,47  5,74  

UiB 5,35  3,76  

UiN 5,71  3,44  

UiO 5,04  3,63  

UiS 4,81  3,7  

UiT 5,44  4,07  

Sum 5,05  3,74  

 

Sammenlignet med de andre universitetene bruker kandidatene ved UiA mer tid for å gjennomføre 

doktorgraden. Som tabellen på neste side viser, er det store forskjeller mellom fakultetene. 
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 Én på nederlandsk 
32

 Kilde: DBH 



55 
 

 

  

Gjennomstrømning for ph.d.-kandidater på UiA 

  Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt 

Helse- og idrettsvitenskap 3,08 2,43 

Humaniora og pedagogikk 0 0 

Samfunnsvitenskap 3,92 3,43 

Teknologi og realfag 5,62 5,22 

Handelshøyskolen ved UiA 8,53 8,53 

Uspesifisert 8,03 6,86 

 

På Fakultet for humaniora og pedagogikk ligger det ingen kandidater. Disse er kategorisert som 

«uspesifisert» i tabellen. 

 Antall underkjente ph.d.-avhandlinger 3.3.4
  

Antall underkjente ph.d.-avhandlinger
33

 

  2013 2014 
 

2015 

Helse- og idrettsvitenskap 1   
 

Humaniora og pedagogikk   1 
1 

Kunstfag     
1 

Samfunnsvitenskap     
1 

Teknologi og realfag 1 3 
 

Økonomi og samfunnsvitenskap 2   
 

Handelshøyskolen   1 1 

Sum 4 5 
 

4 

 

I tillegg til at fire avhandlinger ble underkjent, fikk noen kandidater «mindre omarbeidinger». 

3.4 Finansiering av stipendiatstillinger  

Finansiering av de 179 stipendiatstillingene skjer over egen budsjettramme, ved bevilgning fra NFR 

eller ved andre eksterne finansieringskilder, f.eks. Olympiatoppen, Helseforetakene, Statsarkivet e.l. 

Neste side inneholder oversikter over hvordan stipendiatstillingene våre er finansiert.  

  

                                                           
33

 Kilde: FS, fakultetsrapporter 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=145&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode&formel=364!8!370&index=4&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Fakultet%20for%20helse-%20og%20idrettsvitenskap&param=insttype=11!9!arstall=2015!9!semester=1!9!instkode=1171!9!fakkode=460
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=145&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode&formel=364!8!370&index=4&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Handelshøyskolen%20ved%20UiA&param=insttype=11!9!arstall=2015!9!semester=1!9!instkode=1171!9!fakkode=415
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Antall personer i forskerutdanningen finansiert over egen 

budsjettramme på egne program 

  2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 7 9   13 

Humaniora og pedagogikk 15 19  20  

Kunstfag 4 4  4  

Samfunnsvitenskap   10  9  

Teknologi og realfag 43 41  47  

Økonomi og samfunnsvitenskap 16     

Handelshøyskolen   7  6  

Sum 85 90 99 

 

  Antall stipendiater finansiert av NFR 

  2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 3 3   3 

Humaniora og pedagogikk 1     

Kunstfag       

Samfunnsvitenskap   3   5 

Teknologi og realfag 9 7   3 

Økonomi og samfunnsvitenskap       

Handelshøyskolen 4 2   4 

Sum 17 15 15 

 

 
Antall stipendiater finansiert av andre 

finansieringskilder 

 2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 11 11 11 

Humaniora og pedagogikk 16 11 11 

Kunstfag 6 7 5 

Samfunnsvitenskap  4 5 

Teknologi og realfag 17 18 21 

Økonomi og samfunnsvitenskap 15   

Handelshøyskolen  8 12 

Sum 65 59 65 

 

I tillegg har UiA inngått cotutelle-avtaler med ulike universiteter. Fakultet for humaniora og 

pedagogikk har inngått to nye avtaler i 2015. Vi har i løpet av 2015 hatt én cotutelle-disputas ved 

Fakultet for humaniora og pedagogikk. I det tilfellet ble det arrangert disputas både i Nederland og 

ved UiA. 
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 Cotutelle-avtaler 
2015 

Helse- og idrettsvitenskap 0 

Humaniora og pedagogikk 4 

Kunstfag 0 

Samfunnsvitenskap 0 

Teknologi og realfag 0 

Handelshøyskolen 2 

SUM 6 

 

Tilsvarende tall for cotutelle-avtaler i 2014 var fire. 

3.5 Forskerskoler og veilederopplæring  
Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen. En viktig målsetning er at 

skolene skal fremme rekruttering og øke andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører utdanningen. 

Det er også et mål å korte ned gjennomføringstiden, samt at de skal bidra til internasjonalisering av 

norsk forskerutdanning. Hver forskerskole består av et nettverk av institusjoner som har inngått et 

forpliktende samarbeid om ph.d.-utdanning innenfor et fagområde. Skolene samarbeider om ph.d.-

kurs, seminarer, sommerskoler osv., og benytter hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er 

relevant. De kan derfor tilby en bredere forskerutdanning enn hver enkelt institusjon har mulighet til 

alene. 

 Nasjonale forskerskoler med NFR-finansiering 3.5.1

Handelshøyskolen 

- Medlem i The national research school in business economics and administration 

- Medlem i Norwegian Research School in Innovation (NORSI). 

Humaniora og pedagogikk 

- Religion, etikk, historie og samfunn: “The Research School Religion Values Society” (RVS)  
- Litteraturvitenskap: Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR)  
- Språkvitenskap: Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil)  
- Pedagogikk: Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 

Teknologi og realfag 

- Medlem i Nordic PhD in Technology network.  

- Ph.d.-kandidatene innen fagområdet Security er videre medlem i COINS (Research School of 

Computer and Information Security).  

- Ph.d.-spesialiseringene under ingeniørvitenskap er medlem av Norwegian Research School of 

Technology (NRST).  

- I tillegg er spesialiseringen i fornybar energi aktivt medlem i The Norwegian Research School in 

Renewable Energy (NorRen).  

- I 2015 har det vært innledende møte med forskerskolen ved Institutt for energiteknikk ved 

Aalborg universitet om et samarbeid om ph.d.-kurs.  

 Nasjonale forskerskoler uten finansiering 3.5.2

Fakultetene for helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk og samfunnsvitenskap deltar i 

PROFRES – Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning. 
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 Program i veilederopplæring 3.5.3

UiA, UiN og UiS har i samarbeid utviklet et program for veilederopplæring, med den målsetning å øke 

kvaliteten i doktorgradsutdanningen. Programmet består av tre to-dagers-moduler fordelt over et 

halvår, og har hittil blitt gjennomført tre ganger. Programmet er kontinuerlig under utvikling og ble 

gjennomført i 2015. Veiledersamlingen får gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt. Fra og med 

2016 blir det arrangert to kurs. UiA har til sammen 16 plasser. 

3.6 Ph.d. og kvalitetssikringssystemet 

 Integrering av ph.d.-kandidater i etablerte fagmiljøer 3.6.1

Handelshøyskolen 

Integreringen av ph.d.-kandidatene er god. De har alle plass i felleskontor ved Handelshøyskolen, og 

det settes fokus på tilstedeværelse. Ph.d.-kandidatene presenterer jevnlig sine arbeider i åpne 

seminar for hele Handelshøyskolen og møter ph.d.-koordinator og veiledere jevnlig. De fleste av de 

nyere kandidatene er aktive i forskningsgrupper. Tiltak for å sikre integrering har gått ut på å 

involvere veiledere i større grad i utvelgelsen av nye kandidater, å inkludere kandidatene i 

eksisterende prosjekt der det er mulig, og å gå inn for medforfatterskap med veileder på første 

artikkel.  

Helse- og idrettsvitenskap 

Alle kandidatene har en intern veileder og er via denne tilknyttet en forskningsgruppe ved fakultetet. 

Tilstedeværelse og involvering i fakultetets forskningsgrupper kan variere en del, spesielt for de som 

har ekstern finansiering. Disse er oftest mest knyttet til forskningsgrupper/samarbeidspartnere på 

egen arbeidsplass. Fakultetets KD-finansierte stipendiater er lokalisert i bygg 17 på Gimlemoen og på 

egne stipendiatkontorer i 4. og 5. etasje i Grimstad. I Grimstad sitter de midt i fagmiljøene. I 

Kristiansand er de også godt inkludert, og det er et mål om samlokalisering med fagmiljøene, men 

her er det bygningsmessige utfordringer. 

Humaniora og pedagogikk 

Fakultetet prioriterer at nytilsatte stipendiater tildeles kontorplass i Bygg E det første året. Det er 

gjort grep for å få alle kandidatene med i en relevant forskningsgruppe. Spesialiseringen i 

språkvitenskap og litteraturvitenskap har innført jevnlig felleslunsj for sine ph.d.-kandidater, 

veiledere og ph.d.-utvalg. Dette har blitt et populært tiltak med godt oppmøte.  

Kunstfag 

Integrering av ph.d.-kandidater i etablerte fagmiljøer har vært en utfordring i og med at flere ph.d.-

kandidater tilsatt i stipendiatstillinger av ulike årsaker har oppholdt seg andre steder enn i 

Kristiansand. Imidlertid merker en nå en klar forbedring på dette punktet, ved at særlig de sist tilsatte 

stipendiatene oppholder seg regelmessig på campus og deltar i fagmiljøet. Det har vært et betydelig 

fokus på dette i fakultetets ph.d.-utvalg. Samtlige ph.d.-kandidater og stipendiater på ph.d.-

spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk er nå integrert i de fem forskningsgruppene ved Popular 

Music Research Unit/Institutt for rytmisk musikk. Det er en strategi at ph.d.-kandidatene og 

stipendiatene skal inn i større forskningsprosjekter og i relevante forskningsgrupper. 
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Samfunnsvitenskap 

Integreringen av ph.d.-kandidater er god både på spesialiseringer og institutt. Ved offentlig 

administrasjon inngår kandidatene i professorenes prosjekter og de arbeider i liten grad på 

prosjekter som er løst koplet til instituttets forskningsaktivitet. Kandidatene er fysisk lokalisert på 

kontorer sentralt på instituttet og får dermed også raskt integrasjon på instituttet, både faglig og 

sosialt. Det arrangeres fellesaktiviteter som bidrar integrerende: faste forskningsseminarer, samt en 

årlig forskningsreise hvor det jobbes med artikler og et besøk til et institutt av faglig interesse inngår. 

Ved informasjonssystemer involveres kandidatene i instituttets aktiviteter, både faglig og sosialt. De 

deltar på instituttmøter (frivillig), forskningslunsjer og instituttsamlinger. Alle kandidatene er også 

tilknyttet en forskningsgruppe, men aktivitet og møtefrekvens i disse gruppene varierer. Stipendiater 

som er bosatt utenbys (to kandidater per i dag) har naturlig nok mindre grad av integrering. Ved 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging er det etablert et miljø hvor kandidaten 

integreres både som del av instituttets faglige stab og som ph.d.-kandidat med behov for dialog, 

faglige utfordringer og kritikk. Det er etablert forskningsmøter som kandidatene kan delta i, og det 

skal avklares om det er basis for forpliktende «åpne» dialogmøter mellom stab og kandidater. Ved 

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er kandidatene godt integrert både gjennom 

forskningsprosjekter og gjennom forskerskolen Profres. 

Teknologi og realfag 

Ved Institutt for naturvitenskapelige fag er ph.d.-kandidatene relativt godt integrert i fagmiljøene, og 

kandidatene sitter samlokalisert i umiddelbar nærhet til øvrig stab på instituttet. En kandidat ved 

Institutt for naturvitenskapelige fag har arbeidsplass ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen. De 

fleste kandidater sitter i kontorfellesskap med andre kandidater. I prinsippet er alle ph.d.-kandidater i 

større eller mindre grad knyttet til en forskningsgruppe. Det kan imidlertid variere noe i hvor stor 

grad det er aktivitet knyttet til kandidatens deltakelse i forskningsgruppe. Ved Institutt for IKT er alle 

ph.d.-kandidater involvert i forskningsgrupper og/eller større prosjekter. Alle ph.d.-kandidater er 

samlokalisert med øvrig stab på instituttet. Unntak er eksterne kandidater, som har base og gjerne 

biveileder, ved annen institusjon. Ph.d.-kandidatene ved instituttet er fornøyde med situasjonen slik 

den er i dag. Ved Institutt for ingeniørvitenskap inviteres alle ph.d.-kandidater til de aktuelle 

faggruppemøter, og de sitter tett på gruppens forskere. Ved Institutt for matematiske fag arrangeres 

det mandagsseminarer regelmessig gjennom hele året med inviterte internasjonale 

foredragsholdere/eksperter, i tillegg til at det arrangeres møter for å diskutere aktuelle 

problemstillinger. Ph.d.-seminar /symposium der ph.d.-kandidatene presenterte sine 

forskningsprosjekt ble arrangert i februar. Ingen ph.d.-kandidater er lokalisert i J-blokka i Kristiansand 

pga. mangel på kontor, men har kontorer på campus sammen med andre ph.d.-kandidater i kort 

avstand til J-blokka. Fire kandidater har sitt ph.d.-studium knyttet til større prosjekter, to studerer 

matematikkundervisning på universitetsnivå (MatRIC), en kandidat studerer bruk av IKT i 

matematikkopplæring på universitetsnivå (ADILA), og en kandidat studerer matematikk i barnehagen 

(Agder-prosjektet). Mange ph.d.- kandidater har sitt eget prosjekt. Ph.d.-kandidater har vært 

involvert i utvikling av NFR-prosjekter og andre søknader gjennom kurs.  
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 Framdriftsrapporter fra ph.d.-kandidater og veiledere 3.6.2

Handelshøyskolen 

Fakultetet har de siste årene hatt systematisk innhenting av framdriftsrapporter og evalueringer, 

samt oppfølgingssamtaler med den enkelte ph.d.-kandidat. Det skjedde imidlertid en glipp i 2015 

rapporteringen, og antall framdriftsrapporter er derfor lavt.  

Helse- og idrettsvitenskap 

Kandidaters og veilederes evaluering av ph.d.-programmet er gjennomgående god.  Alle aktive 

kandidater og veiledere har levert framdriftsrapport. Kandidater som er i siste fase av programmet, 

er gjennomgående forsinket med innlevering, i forbindelse med skriving av kappe. 

Humaniora og pedagogikk 

30 av 45 ph.d.-kandidater har levert framdriftsrapport innen fristen, men bare 18 av 45 

hovedveiledere.  Dette gir ikke nok informasjon til at rapportene kan være et nyttig verktøy i 

oppfølgingen av ph.d.-kandidatene. Det påpekes også at bildet neppe er så optimistisk som det virker 

ut fra framdriftsrapportene. Fakultetets forskerutdanningsutvalg innfører tiltak som skal bedre dette.  

Kunstfag 

Alle programmets kandidater og hovedveiledere leverte framdriftsrapport for 2015. Fremdriften 

virker å være god, samarbeid mellom veiledere og kandidater fungerer godt og programmet får gode 

skussmål fra både kandidater og veiledere. 

Samfunnsvitenskap 

Evalueringene er gjennomgående positive. Det er ingen fellestrekk som gir grunnlag for revurdering 

av aktuelle forhold.  Alle kandidater har levert framdriftsrapporter. I tillegg gjennomføres det, ved 

Institutt for informasjonssystemer, muntlig statusrapportering til instituttets ph.d.-komite 6 måneder 

etter den skriftlige framdriftsrapporteringen, for å ha enda tettere og bedre oppfølging av 

kandidatens framdrift. 

Teknologi og realfag 

Fakultetet har framdriftsrapportering to ganger årlig, både fra kandidat og veileder. 

Framdriftsrapportene blir behandlet ved det enkelte institutt. Dersom det avdekkes mangel på 

progresjon i henhold til vedtatt tidsplan, blir tiltak iverksatt. Kandidaten rapporterer på progresjon i 

henhold til opplæringsdel, i henhold til artikkelskriving og i henhold til en total vurdering.  Fakultetet 

får samlet sett god tilbakemelding. Det området hvor kandidatene våre uttrykker noe misnøye, 

gjelder eget kurstilbud. Fakultetet har satt i gang tiltak, og vi er i gang med å utvikle flere ph.d.-kurs. 

Som tidligere nevnt er det et problem at ikke flere ph.d.-kandidater ferdigstiller innen fristen. 

Veilederne leverer også rapport to ganger i året. Veilederne uttrykker bekymring der kandidatene 

ligger etter tidsplan, ellers er det stort sett gode tilbakemeldinger. Det er opp mot 100 % 

svarprosent. 

  Gjennomførte programevalueringer 3.6.3

Handelshøyskolen 

Forrige programevaluering ble gjennomført i 2011. Ny programevaluering planlegges for 2017. Av 

innførte tiltak er: Bedre kobling med veileder allerede før opptak, «kick-start kurs» for nye 

kandidater, artikkelbaserte avhandlinger, økt fokus på medforfatterskap med veiledere, økt 
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hyppighet av presentasjoner av kandidatenes framdrift på lunsjseminarer for alle, bedre veiledning i 

forhold til valg av journaler for publisering. Nye planlagte tiltak er blant annet tettere oppfølging av 

veilederne. 

Helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetets ph.d.-program står for tur til programevaluering i 2016, og planlegges gjennomført i 

høstsemesteret. Det enkelte emne (kurs) evalueres etter gjennomføring og disse behandles i ph.d.-

utvalget. Tilbakemeldinger i framdriftsrapportene har også ført til at fakultetet skiftet navn på 

spesialiseringen fra Spesialisering i helsevitenskap til Spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. En har 

også gjort endringer i den obligatoriske opplæringsdelen. En har økt den valgfrie delen til 10 

studiepoeng og redusert den obligatoriske delen til 20 studiepoeng.  

Humaniora og pedagogikk 

Det ble foretatt programevaluering av spesialiseringen i religion, etikk, historie og samfunn i 2015. 

Oversikt over planlagte tiltak er godkjent av fakultetsstyret og følges opp av instituttet og ph.d.-

utvalget.  

Kunstfag 

Programevaluering er i gang nå. Komité er nedsatt og arbeidet skal i gang for fullt i 2016. 

Samfunnsvitenskap 

Skal gjennomføres i 2016 ved programmene i Public Administration og Information Systems. 

Komiteer er oppnevnt. 

Teknologi og realfag 

Spesialisering i IKT ble eksternt evaluert i 2015. I sum var det en god evaluering. Følgende tiltak har 

blitt og vil bli iverksatt:  

 IKT skal ha en gjennomgang av kursopplegget og kurstilbudet som er utarbeidet for instituttets 

ph.d.-kandidater. Målsetning er å definere flere interne kurs, spesielt med vekt på generelle kurs 

(pedagogikk, skriving, prosjekter, etikk).  

 IKT skal arbeide for en tettere oppfølging av veiledere og stipendiater i forhold til å få nivå 2 

publikasjoner: Økt bevisstgjøring for begge parter gjøres ved å innføre krav i malen for 

prosjektbeskrivelsen. 

 IKT satser på en jevnere fordeling av stipendiater mellom professorer, men gode prosjekter og 

gode resultater vil kunne påvirke fordelingen. 

 Fakultetet har forbedret skjemaet som evalueringskomiteen bruker ved endelig evaluering av 

avhandling, prøveforelesning og disputas.  

 IKT har en viktig rolle som kvalitetssikringsorgan ved oppnevning av evalueringskomiteer. IKT ser 

det uheldige i at enkelte opponenter går igjen i evalueringskomiteer, og vil stramme inn på 

utstrakt gjenbruk. 

 

Spesialisering i matematikkdidaktikk er for tiden under evaluering, rapport ventes mars 2016. Ekstern 

evaluering av spesialisering i fornybar energi er påbegynt, dvs. at komité er oppnevnt. Også 

spesialisering i mekatronikk skal eksternt evalueres i 2016. 
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3.7  Hovedutfordringer 
Den største utfordringen i ph.d.-utdanningen vår er å skape gode doktorgradsforløp, der kandidaten 

gjennomfører innen normert tid. UiA ligger på et bruttotidsforbruk på 6,5 årsverk pr. avhandling, mot 

5,1 årsverk i gjennomsnitt ved norske universiteter. I 2015 ble også tre avhandlinger underkjent. UiA 

har fått flere stipendiatstillinger fra KD i de siste årene. Dette forplikter til å skape gode 

doktorgradsforløp med god gjennomstrømning. Utfordringer og tiltak for å jobbe videre med dette 

er: 

 Stipendiatstillinger er godt betalt i Norge i forhold til de fleste andre land. Dette skulle gi oss et 

konkurransefortrinn for å tilsette de beste stipendiatene. Vi må være bevisst på hvem som tas 

opp på doktorgradsprogram (inntakskvalitet). 

 Det er viktig at vi bruker stipendiatstillinger på de fagmiljøene som er modne til å veilede og til å 

integrere kandidatene faglig i fagmiljøene. 

 Når det gjelder fysisk lokalisering i fagmiljøet er det en utfordring at det ikke er nok lokaler. På 

noen fakulteter sitter ph.d.-kandidatene langt vekk fra fagmiljøene. 

 Mer bevissthet på veilederens rolle og ansvar. Veilederopplæring som ble gjennomført i 

samarbeid med UiS og UiN er et viktig tiltak som får god evaluering. Utfordringen er at 

kapasiteten hittil er begrenset og det er venteliste for å få plass på kurset. 

 Aktiv bruk av kvalitetssikringssystemet og gode rutiner for oppfølging av kandidatene. Tiltakene 

må sees i et lengre perspektiv og vil først vises i tallene om noen år. Fakultetsrapportene viser at 

fakultetene har fokus på problematikken og det er viktig å opprettholde det i årene framover.  

 Noen ph.d.-kandidater begynte for 8-10 år siden. Det er gledelig om også disse fullfører 

doktorgraden, samtidig som det også er viktig å avslutte en doktorgradsavtale når man ser at det 

er usannsynlig at ph.d.-kandidaten kommer til å gjennomføre. 

 Tildelinger fra KD forplikter oss også å hente inn midler fra NFR, EU og i samarbeid med 

næringslivet og offentlig sektor. Doktorgradsprosjekter, som er tilknyttet større prosjekt, vil gi 

mulighet til å bygge nettverk under doktorgradsforløpet og til å sette relevansen i en større 

sammenheng. 

 Hvor godt fungerer programmene på fakultetsnivå? UiA må arbeide videre med å reelt 

implementere fakultetsvise doktorgradsprogrammer, slik at det skapes robuste studiemiljø og 

felleskap mellom spesialiseringene under de fakultetsvise programmene.  
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4 Forskning 

4.1 Vitenskapelig publisering og kunstnerisk utviklingsarbeid 

 Publikasjonspoeng  4.1.1

UiA har i 2015 en nedgang i publikasjonspoeng på om lag 7 % i forhold til rapporteringsåret 2014. 

Figuren nedenfor viser at det er en økning, men det skyldes at det fra og med rapporteringsåret 2015 

er en ny beregningsmodell for publiseringspoeng. Både for universiteter, høyskoler, 

forskningsinstitutter og helseforetak er publiseringsindikatoren endret med virkning fra i år. Ny 

indikator vekter samforfatterskap og spesielt samforfatterskap med utenlandske institusjoner 

sterkere. Det betyr at etter «gammel» utregning er det avlagt 517,66 poeng i 2015 ved UiA. 

UiA har økt sin andel av publikasjoner på nivå 2 i 2015 til 16,7 %. Tilsvarende tall for 2014 er 14,1 %. 

Gjennomsnitt for de norske universiteter er en andel av 24 % nivå 2 tidsskrifter, og UiA har lavest 

andel av de norske universiteter. 

Av det totale antall publikasjonspoeng som avlegges i UH-sektoren har UiA 3,1 %. Tilsvarende tall for 

2014 og 2013 er henholdsvis 3,6 % og 3,8 %.34 

 

Kilde:Gml. utr. - Etter fjorårets (2014) beregningsmåte 

Ny utr - Utregning etter ny beregningsmåte 

Publiseringspoeng ved det enkelte fakultet og institutt vises i figur og tabell på neste side. 
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Publikasjonspoeng per institutt og andel nivå 2-publisering
35

 

 2013 2014 2015 

 Totalt  Nivå 2 i 
% 

Totalt  Nivå 2 i 
% 

Totalt  Nivå 2 i 
% 

Universitetet i Agder 568,3 11,3 557,0 14,1 683 16,7 

(uspesifisert enhet) 2,5  7,0 2,3 5,6 12,9 

       

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 59,5 9,8 61,5 16,1 87 6,6 

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring 25,8 7,9 31,6 16,5 33,1 8,5 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap 17,7 17,4 20,5 16,1 29,5 10,8 

Institutt for psykososial helse 10,0 4,6 7,3 7,9 19,8 0 

(uspesifisert enhet) 0,2 0,0   0,2 0 

Senter for omsorgsforskning - sør 5,7 8,9 2,1 9,3 4,4 6,2 

       

Fakultet for humaniora og pedagogikk 191,3 14,1 190,7 18,8 173,6 21,8 

Institutt for fremmedspråk og oversetting 44,8 27,3 28,5 19,3 24,4 8,9 

Institutt for nordisk og mediefag 42,7 20,0 56,1 29,4 54,2 9 

Institutt for pedagogikk 20,1 7,5 28,4 20,9 35,5 64,8 

Institutt for religion, filosofi og historie 83,8 8,3 77,8 15,3 59,6 7,7 

       

Fakultet for kunstfag 31,3 25,0 10,0 33,3 13,1 13,7 

Institutt for musikk 28,1 27,3     

Institutt for visuelle og sceniske fag 0? 0? 4,0 50,0 1 0 

Institutt for rytmisk musikk   2,0 50,0 9,7 0 

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk  4,0 0,0 2,4 33,3 

       

Fakultet for teknologi og realfag 185,5 8,6 160,7 10,1 254,1 12,9 

Institutt for matematiske fag 34,6 8,0 23,5 12,3 23,4 13,2 

Institutt for naturvitenskapelige fag 8,5 24,2 9,0 20,3 26,9 21,8 

Institutt for ingeniørvitenskap 84,8 4,9 63,3 6,9 107,8 13,8 

Institutt for IKT 57,6 13,4 64,2 11,8 96,1 10,2 

(uspesifisert enhet) 0,0 0,0 0,7 0,0   
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Samfunnsvitenskap   74,1 9,8 106,4 26,1 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 4,5 46,1 19,5 21,4 

Institutt for informasjonssystemer   25,7 3,9 40,6 20,2 

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid   24,4 8,5 16,1 27,2 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag   19,4 10,7 30,3 36,1 

       

Handelshøyskolen   53,0 16,9 41,6 19 

Institutt for arbeidsliv og innovasjon   17,2 6,7 9,5 37,6 

Institutt for rettsvitenskap   5,0 0,0 1 0 

Institutt for strategi og ledelse   3,7 21,3 7,5 37,6 

Institutt for økonomi   27,1 23,8 23,6 19,9 

       

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 95,4 11,7     

Institutt for arbeidsliv og innovasjon 14,7 12,5     

Institutt for informasjonssystemer 26,8 7,5      

Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag  10,5 2,0     

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 15,4 36,9     

Institutt for økonomi 24,6 8,7     

Senter for utviklingsstudier 3,4 47,1     

 

 Publikasjonsformer 4.1.2

Figurene under viser at UiA tilpasser seg det nasjonale bildet mer og mer i forhold til de ulike 

publiseringsformene. 
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  Publiseringspoeng per UFF-stilling
36

 

  2013 2014 2015 

UiO 1,18 1,17 1,73 

UiB 1,04 0,97 1,51 

NTNU 1,08 0,89 1,44 

NMBU 0,88 1,04 1,21 

UiA 1,01 0,99 1,14 

UiT 0,76 0,78 1,04 

UiS 0,71 0,71 0,95 

UiN 0,41 0,48 0,81 

Universiteter 1,01 0,98 1,40 

 

DBH-statistikken for 2015 er kraftig farget av at det såkalte tellekantsystemet er endret. Det har jevnt 

over medført en betydelig økning i antall publikasjonspoeng. 

  
Publiseringspoeng per UFF-stilling per fakultet 

ved UiA
37

 

  2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 0,58 0,62 0,80 

Humaniora og pedagogikk 1,39 1,37 1,25 

Kunstfag 0,64 0,18 0,24 

Samfunnsvitenskap   1,30 1,65 

Teknologi og realfag 1,25 1,07 1,56 

Økonomi og samfunnsvitenskap 0,80   
 

Handelshøyskolen   0,98 0,63 

Fellesadministrasjonen 0,45 1,27 0,96 

UiA 1,01 0,99 1,14 

 
                                                           
36

 DBH pr. 15. apr. 2016 
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De lave tallene på Fakultet for kunstfag skyldes at deres virksomhet skjer gjennom kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Det vises derfor til punktet om kunstnerisk utviklingsarbeid under. 
 

 Kunstnerisk utviklingsarbeid 4.1.3

Prosjektene «Music Without Borders» og «i sammen» har begge mottatt ekstern finansiering, og er 

to av de større prosjektene innen kunstnerisk utviklingsarbeid. «I sammen» ble avsluttet i 2015. 

Prosjektene «’Bildung’ as artistic practise» og «Breaking out of the loop» søkte ekstern finansiering i 

både 2014 og 2015, fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, men har ikke fått 

tilslag. Også et nytt prosjekt søkte dette programmet i 2015, «Togetherness». Samtlige tre prosjekt er 

planlagt videreutviklet med henblikk på ny søknad i 2016.  

Fakultet for kunstfag fikk i 2015 sin første eksternfinansierte stipendiat fra Stipendiatprogrammet for 

kunstnerisk utviklingsarbeid. Hun jobber med et kunstnerisk utviklingsprosjekt innen klassisk musikk. 

Kunstnerisk utviklingsarbeid registreres i Cristin, men kategoriene er ikke optimale med hensyn til å 

fange opp aktiviteten. Turnevirksomhet utgjør eksempelvis flere registreringer, dermed vil tallene 

kunne variere år for år. Registreringen i Cristin er likevel den beste kvantitative oversikten per nå.  

Kunstnerisk utviklingsarbeid 

  2013 2014 2015 

Museumsutstilling 0 1 0 

Arkitektutstilling 0 0 0 

Kunstutstilling 4 7 6 

Webutstilling 11 0 0 

Annet 36 94 17 

Sum kunstnerisk og museal presentasjon 51 102 23 

Arkitekttegning 0 0 0 

Kunst- og billedmateriale 1 1 0 

Filmproduksjon 1 4 3 

Teaterproduksjon 8 13 92 

Musikk - komposisjon 7 22 46 

Musikalsk framføring 36 53 106 

Sum kunstnerisk produksjon 53 93 310 

Digitale læremidler 2 3 5 

Modell (arkitektur) 0 0 0 

Multimediaprodukt 0 0 1 

Musikk - innspillingsprodukt 1 1 6 

Programvare 1 2 1 

Database 0 1 1 

Lydmateriale 1 2 0 

Annet produkt 0 2 3 

Sum produkt 5 11 17 

SUM 109 206 341 

 

Fakultet for kunstfag mener tabellen viser at miljøene er utadvendte i sin virksomhet.  
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4.2 Eksternt finansiert virksomhet 

 Norges forskningsråd (NFR) og Regionale forskingsfond Agder (RFF) 4.2.1

I 2015 var UiA involvert i ca. 80 NFR-prosjekter og 8 RFF-prosjekter (aktive prosjekter i 2015). Det 

tilsvarende tallet for 2013 og 2014 var 55. Involveringen i antall prosjekter viser at antallet NFR 

prosjekter vi er en del av øker, til tross for at antall innvilgede søknader der vi er prosjektleder, er 

stabilt.  

NFR-inntektene (inklusive RFF) var på 35 millioner. I 2015 har UiA gått over fra å se på innbetalinger 

fra NFR, til å se på aktivitet (kostnader) på NFR-prosjekter. Det er derfor vanskelig å sammenlikne tall 

fra 2015, med 2014 og 2013.  

  

NFR-inntekter ved fakultetene 2013-2015 (i 1000 kr) inkl. RFF-inntekter 

Fakultet 

2013 2014 2015
38

 

Inntekt 
Inntekt pr 

UFF-årsverk 
Inntekt 

Inntekt pr 
UFF-årsverk 

Inntekt 
Inntekt pr 

UFF-årsverk 

Helse- og 
idrettsvitenskap            3 230                    32              2 880                    29              2 922                    27  

Humaniora og 
pedagogikk             3 022                    22              2 501                    18              3 353                    24  

Kunstfag                    -     -                     -                       -        

Teknologi og realfag             6 221                    42              7 464                    49            10 047                    61  

Økonomi og 
samfunnsvitenskap             3 557                    31          

Samfunnsvitenskap                 4 765                    83              6 656                  102  

Handelshøyskolen                 4 745                    88              3 446                    42  

UiA, Fellesadm                  3 308                8 660    

UiA           22 643                    35            25 664                    45            35 084                  43 

 

SFI Offshore Mechatronics ble startet opp i 2015, og har ført til en økning i NFR-innbetalinger og RFF-

inntekter på henholdsvis 4,4 millioner og 4,2 millioner. VRIAgder samhandling (2,5 millioner) og 

PraksisVel (1,9 millioner) er også store eksternt finansierte prosjekt ved UiA. 

  

                                                           
38

 I 2015 er en gått over fra å se på innbetalinger fra NFR, til å se på aktivitet (kostnader) på NFR-prosjekter. 
Dette kan gi ulike konsekvenser fra år til år, ettersom innbetalingene ikke nødvendigvis skjer i takt med 
aktiviteten, men vil over tid gi samme resultat. I en overgangsperiode vil vi kunne risikere å rapportere noen 
tall to ganger, mens andre tall aldri blir rapportert. 
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I 2015 ble det sendt inn totalt 66 NFR-søknader, hvorav 14 er innvilget. 

  

Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2013-2015 

  2013 2014 2015 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap 17 0 2 0 4 0 

Humaniora og 
pedagogikk 16 1 5 1 8 2 

Kunstfag 1 0 1 0 1 0 

Teknologi og realfag 33 5 24 7 32 8 

Økonomi og 
samfunnsvitenskap  21 3         

Samfunnsvitenskap     11 3 12 1 

Handelshøyskolen     0 0 7 1 

UiA 2 0 2 2 2 2 

Sum 
                 

90                     9                   45                   13  66 14 

 

Institutt for religion, filosof og historie har fått innvilget et FRIPRO-prosjekt på nærmere 9 millioner 

kroner. Prosjektet er kalt Modeling Religion in Norway. Institutt for naturvitenskapelige fag har fått 

innvilget et forskerprosjekt under MARINFORSK – forskning for marine ressurser, på nærmere 6 

millioner kroner. Prosjektet heter A century of change: ecological responses to pollution, climate, and 

other stressors on the Skagerrak coast. I tillegg har Institutt for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi fått innvilget et toppforsk-prosjekt på nærmere 24 millioner kroner. 

Prosjektet har tittelen Wireless Social Devices Enabled by Self-Organized Spectrum Cartography. 

Toppforsk-tildelingen var en del av et såkalt Fellesløft der Forskningsrådet og institusjonene deler 

utgiftene likt mellom seg. UiA har også fått innvilget 8,4 millioner kroner fra programmet FORINFRA, 

Nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur. Midlene skal brukes til utstyr i et Motion Laboratory. 

UiA er også med som partner i et annet prosjekt i dette programmet.  

  

Totalbudsjett i søknaden og innvilgede beløp fra NFR 2013-2015 (i 1000 kr) 

  2013 2014 2015 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse- og idrettsvitenskap          31 545                    -             12 041                    -    64 496                  

Humaniora og pedagogikk           30 15             7 200           13 083                   60           52 701  9 047  

Kunstfag 
               

411                    -               4 402                    -               7 080                    -    

Teknologi og realfag          57 697             1 326        256 067          117 630  283 718  39 724  

Økonomi og samfunnsvitenskap          18 496  
               

750          

Samfunnsvitenskap              45 509             6 421           55 126  
               

125  

Handelshøyskolen                       -                      -             80 182  
               

110  

UiA 
               

323                    -               7 105              5 100             1 690             1 490  

Sum        138 687             9 276         338 207          129 211         537 007           50 480  
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Antall søknader til RFF fra UiA i perioden 2013-2015 

  2013 2014 2015 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse- og idrettsvitenskap 5 3                    1  1 

Humaniora og pedagogikk 1 1         

Kunstfag 1 0         

Teknologi og realfag 2 1 2 0                3   1 

Økonomi og 
samfunnsvitenskap 0 0         

Samfunnsvitenskap     1 1                1    

Handelshøyskolen             

UiA 0 0         

Sum                9                 5                 3                 1                 5  1 

 

UiA sendte inn totalt fem RFF-søknader i 2015. Fakultet for helse og idrettsvitenskap og Fakultet for 

teknologi og realfag har fått innvilget én hver. 

 

 EU-/EØS-finansiering 4.2.2

Horisont2020 

UiA fortsatte sin deltakelse i EUs rammeprogram Horisont 2020 med deltakelse i til sammen 13 

søknader i 2015. Av disse var UiA partner i 12, og sto som koordinator i én. Tre søknader ble 

innvilget, samtlige fra Senter for integrert krisehåndtering CIEM; COMRADES og Reaching Out hvor 

UiA er partner, og iTrack som UiA koordinerer. COMRADES står for “Collective Platform for 

Community Resilience and Social Innovation during Crises”, og dreier seg om effektiv 

krisehåndtering. Også Reaching Out ligger innen krisehåndtering, prosjektet skal teste og sette 

sammen eksisterende teknologi for å gi best mulig støtte i krisesituasjoner utenfor Europa. Prosjektet 

iTrack, som står for «Integrated system for real-time tracking and collective intelligence in civilian 

humanitarian missions», er rettet mot hjelp til bistandsarbeidere i felten, hvordan de kan spores og 

  

Søkte og innvilgede beløp RFF 2013-2015 (i 1000 kr) 

  2013 2014 2015 

  Søkt  Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget  

Helse- og idrettsvitenskap         1 000             600      200 200 

Humaniora og pedagogikk         3 000          3 000          

Kunstfag            200                -            

Teknologi og realfag            400             200             500                -    675  200 

Økonomi og samfunnsvitenskap               -                  -            

Samfunnsvitenskap                200             200  200 
 

Handelshøyskolen             

UiA               -                  -            

Sum         4 600          3 800             700             200  1 075 400 
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hvordan de kan motta sanntidsanalyse av tilgjengelig informasjon som de trenger for å ta gode 

beslutninger i truende situasjoner. 

Tabellen nedenfor viser resultater i H2020 hittil (dvs. 2014 og 2015) for alle universiteter i Norge. UiA 

deltar i fire prosjekter hittil. Suksessraten for UiA ligger, med om lag 12 %, litt over gjennomsnittet av 

de norske universitetene. Tre av de fire prosjektene, som UiA deltar i, er på det tematiske området 

Security, og de norske universitetene deltar totalt med fire prosjekter på dette området. UiA er 

dermed det universitetet i Norge som deltar i flest prosjekter på Security-området.  

H2020: Resultater pr program i søknader for universitetene totalt 

  Ant. deltakelser Ant. koordinatorer 

Organisasjons-navn i søknader 
i innstilte 
prosjekter 

Suksessrate 
deltakelser i søknader 

i innstilte 
prosjekter 

UiO 363 36 9,9% 163 18 

NTNU 359 40 11,1% 135 13 

UiB 179 33 18,4% 70 9 

UiT 94 13 13,8% 36 3 

NMBU 73 4 5,5% 25 2 

UiA 33 4 12,1% 6 1 

UiS 25 2 8,0% 8   

UiN 10     4   

               1 136  132 11,6 % 447 46 

 

H2020: Resultater pr program i søknader for UiA - inkl evt. ERC-søknader med status reserve som har 
blitt til kontrakt 

  Ant. deltakelser Ant. koordinatorer 

Program-kortnavn (h2020) i søknader 
i innstilte 
prosjekter 

Suksessrate 
deltakelser i søknader 

i innstilte 
prosjekter 

ERC  4     2   

MSCA  5     1   

Sum Excellent Science: 9     3   

INDLEAD-CROSST  1         

LEIT ICT 5 1 20,0% 1   

Sum Industrial Leadership: 6 1 16,7% 1   

HEALTH  2         

SECURITY  11 3 27,3% 2 1 

SOCIETY  4         

Sum Societal Challenges: 17 3 17,6% 2 1 

CAREER  1         

Sum Science with and for 
Society: 1         

Sum totalt H2020: 33 4 12,1% 6 1 
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Når det gjelder inntekter fra EU, så er tallene for 2015 negative for UiA. Dette skyldes en 

gjennomgang av EU-revisjonen, som avdekket feil i rapporteringen i flere EU-prosjekt. Derfor må en 

del midler tilbakebetales. Det er satt i gang tiltak for å unngå at det skje igjen.  

  EU totale inntekter/FP7 og H2020 inntekt per fakultet 2013-2015  
(i 1000 kr) 

  

2013 2014 2015 

EU totalt FP7-midler EU totalt 

FP7 og  
H2020-
midler EU totalt 

FP7 og  
H2020-midler 

Helse- og idrettsvitenskap 219 57 324 99 -112 19 

Humaniora og pedagogikk 0 0         

Kunstfag 0 0 424       

Samfunnsvitenskap         249 101 

Teknologi og realfag 1520 1367 921 798 -600 -529 

Økonomi og 
samfunnsvitenskap 69 -10 313 69     

Handelshøyskolen             

UiA samlet         1 808          1 414          1 982             966            -463                 -409  

 

Andre EU-/EØS-prosjekter 

UiA er partner i et Interreg, ScandTick Innovation, som ble innvilget i 2015. ScandTick Innovation er et 

prosjekt innen forskningsfeltet flåttbårne sykdommer. Prosjektet ledes av Sørlandet sykehus HF og 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige, og det har til sammen 11 svenske, danske og norske 

partnere.  

I tillegg ble det sendt tre søknader til HERA, et europeisk samarbeidstiltak av EU-land og assosierte 

medlemsland, dannet for å fremme forskningen innen humaniora. Det ble også sendt en søknad om 

å opprette COST-nettverk, som er en strategisk nettverksdannelse med minimum fem EU-land eller 

assosierte medlemsland. Disse søknadene ble ikke innvilget. De er likevel viktige som en del av en 

langsiktig satsing på å søke mer midler fra EU, fra flere ulike finansieringsordninger, og å utvikle nye 

typer prosjekter og konsortier. Fakultetene, Forskningsadministrativ avdeling og flere enheter i 

Fellesadministrasjonen jobber sammen for å øke mulighetene for å øke inntektene fra EU, et arbeid 

som må ses i et lengre perspektiv. Både administrasjonen, forskerne og forskningslederne er mer 

opptatt av mulighetene innen EU enn tidligere, og høster nå erfaring med søknadsprosess, deltakelse 

og gjennomføring av slike prosjekt. På sikt vil dette også føre til bedre gjennomslag og god 

prosjektstyring.  

En komplett oversikt over alle EU-prosjekter der UiA deltar, finnes i vedlegg 3: EU-finansierte 

prosjekter ved UiA 2007-2015. 

Arbeidet med institusjonaliseringen og systematiseringen av forskergrupper har fortsatt også i 2015. 

Det samme har profesjonaliseringen av det forskningsadministrative støtteapparatet. I 2015 

besluttet styret å starte et nytt prosjekt «prosjektteam for ekstern forskningsfinansiering». Prosjektet 

skal bidra til at eksternt finansierte utdannings- og forskningsprosjekter ved UiA blir gjennomført på 

en profesjonell måte gjennom raskere og enklere administrativ støtte til utdanning og 

forskningsprosjekter. 
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4.3 Styrets satsingsområder 

 Toppsatsingsområder/andre satsingsområder 4.3.1

Gjennom flere ulike vedtak har universitetsstyret valgt ulike faglige toppsatsings- og satsingsområder 

som får tilført strategiske ressurser for å utvikle seg til ledende forskningsmiljøer. Områdene er 

eHelse og omsorgsteknologi, Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL), Fornybar energi, 

Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management, CIEM) og Mekatronikk. Fornybar 

energi var det første toppsatsingsområdet som ble opprettet, i 2009. Dette er nå avsluttet. Styret har 

også vedtatt å etablere et nettverk om profesjonsfaglig forskning med UiS og UiN. I 2015 har styret 

også bevilget midler til Centre for Coastal Research (CCR) for å jobbe mot en søknad om å bli Senter 

for fremragende forskning. 

Under følger en omtale av satsingsområdene som var aktive i 2015, samt Nettverk om 

profesjonsforskning. UiA gjennomførte i 2015 en evaluering av satsingsområdet eHelse og 

omsorgsteknologi, nærmere presentert under.  

eHelse og omsorgsteknologi 

Senter for eHelse og omsorgsteknologi ble etablert i 2010 som et tverrfakultært samarbeidsprosjekt 

mellom fakultetene for samfunnsvitenskap, teknologi og realfag og helse- og idrettsvitenskap. 

Senteret skal være en arena for undervisning, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi til 

bruk i helse- og omsorgssektoren, med et brukerstyrt fokus. Senteret har etablert et nytt eHelse-

laboratorium i fullskala-versjon, lokalisert ved Campus Grimstad, som er et av de mest avanserte i sitt 

slag. Senteret arrangerer også eHelseUKA, et todagers seminar med internasjonal deltakelse. 

Senteret har hatt stor aktivitet i 2015, i form av publiseringer, prosjekter, søknader og 

arrangementer, både som arrangør og deltagere. Senteret har vært initiativtaker og medforfattere 

på åtte prosjektsøknader av ulik størrelse, heriblant EU-søknader, Interreg-søknad, samt søknader til 

Regionale forskingsfond, VRI-Rogaland og Forskningsrådet. Den største og viktigste søknaden til 

Forskningsrådet var i tre trinn, først en skisse i juni, deretter en forprosjektsøknad høsten 2015. 

Begge disse var et ledd i den store IKT-Fyrtårn søknaden som ble sendt tidlig 2016. 12 stipendiater er 

knyttet til senteret. Forskerforum for eHelse møtes en gang i måneden, med deltagere fra alle tre 

fakultetene. Det er også etablert flere forskergrupper. Samarbeidet med EIP-AHA (European 

inovation partnership, Active and healthy aging) er fremdeles aktivt. Senteret er «lead partner» for 

Agdergruppen med god hjelp fra Sørlandets Europakontor. Samarbeidet blir brukt bl.a. til å 

posisjonere seg og finne partnere til nye søknader om prosjekter i Horisont2020. Administrativ leder 

ved senteret hospiterte ved Forskningsrådets Brusselkontor hele høstsemesteret. Senteret har 

utstrakt samarbeid både med kommuner, sykehus og internasjonale partnere. Senteret ble evaluert i 

2015. Evalueringen var tredelt, i form av egenevaluering fra fagmiljøet selv, fakultetenes evaluering 

og evaluering av eksterne sakkyndige. Evalueringene var i hovedsak positive, og det ble påpekt at 

videre utvikling og høyere kvalitet på forskningen vil avhenge av rekruttering av seniorforskere 

innenfor feltet, samt mer administrativ støtte for å dekke prosjektene bedre. Universitetsstyret 

vedtok høsten 2015 å forlenge den økonomiske støtten til senteret med 1,5 millioner i året i 3 år. I 

forbindelse med evalueringen ble det laget en ny strategiplan for senteret for 2015-2021.  

MULTIKUL 

MULTIKUL avsluttet sin samlede virksomhet sommeren 2015. De vitenskapelige resultatene kom 

først og fremst til uttrykk gjennom publisering, i 2015 kom det ut to antologier med artikler fra 
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forskningsgruppene, to antologier fra tidligere konferanser og en monografi på internasjonalt forlag 

(Routledge). En fjerde antologi vil bli ferdigstilt for publisering i 2016, samt at det er satt av 

publiseringsstøtte til ytterligere én monografi og én antologi. I tillegg kommer artikler presentert på 

konferanser og i tidsskrifter. MULTIKUL har fungert som et paraplyprosjekt for flere forskergrupper, 

og kommer ikke til å videreføres i denne formen. Det er imidlertid opprettet nye forskergrupper, der 

MULTIKUL-forskere har funnet sammen med interne og eksterne samarbeidspartnere. Forskere fra 

MULTIKUL-miljøet deltar i samarbeid med forskergrupper ved andre institusjoner, også 

internasjonalt. I MULTIKULs siste semester har høyeste prioritet vært å nå ut med forskningen, både 

gjennom avslutningskonferansen og gjennom publikasjoner og lanseringsseminar. Det ble avsatt 

midler til to workshops i 2016 for å etablere nye forskergrupper. MULTIKUL-satsingen ble avsluttet 

med konferansen Multimodality and cultural change ved UiA 10.-12. juni 2015. Konferansen hadde 

deltakere fra Europa, Afrika, Australia, Sør-Amerika. 

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 

Senteret er et tverrfakultært samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet 

for samfunnsvitenskap. Sentralt i forskningen står bruk av smarttelefoner i krisesituasjoner, som for 

eksempel terrorangrep eller naturkatastrofer. CIEM har utviklet og befestet posisjonen som 

banebrytende forskningssenter for integrert krisehåndtering gjennom tverrfaglige publikasjoner i 

ledende tidsskrifter, ledelse og deltagelse i prestisjefulle forskningsprosjekter, med tydelig profilerte 

CIEM-forskere, samt gjennom redaktørarbeid og organisering av vitenskapelige og faglige 

konferanser/workshops. CIEM var også arrangør for den internasjonale konferansen ISCRAM 2015 

(the 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management), en 

årlig internasjonal konferanse som samlet rundt 300 personer ved Campus Kristiansand i mai 2015. I 

tillegg har senteret arrangert årlige workshops med regionale og nasjonale myndigheter, 

beredskapsaktører og bedrifter. Flere av disse deltar i brukergrupper i forskningsprosjekter og som 

samarbeidspartnere i søknader om forskningsmidler. Senteret jobber målrettet for å styrke og utvikle 

disse relasjonene. Som tverrfaglig forskningssenter, formet av fem langsiktige hovedutfordringer, har 

CIEM satt seg ambisiøse forskningsmål, med potensiale for banebrytende resultater. Fem 

hovedforskere bygger bro mellom sentrale disipliner, med målsetning om å lede an i 

forskningsfronten innenfor krisehåndtering. CIEM utvikler nye konsepter og ny metodikk, med et 

særlig fokus på utvikling på tvers av disiplinene. Til sammen 25 forskere fra to fakulteter inngår i 

fagmiljøet med deler av sin tid. Planer for rekruttering er primært knyttet til innvilgede 

prosjektsøknader, ph.d.- og postdoc-stillinger. Fire professor II-stillinger er knyttet til senteret, fra 

USA, Nederland, New Zealand og Frankrike. I 2015 sendte CIEM inn 15 prosjektsøknader, derav ti på 

europeisk nivå, én SFF-søknad og fire søknader til Forskningsrådet. Senteret fikk innvilget tre H2020 

søknader, én der CIEM skal være koordinator. Ytterligere tre av søknadene på europeisk nivå fikk god 

score og var over terskelen (threshold) for å kvalifisere til støtte. Senteret fikk innvilget ett NFR-

prosjekt (IS-Aurora). Flere av søknadene vil bli bearbeidet og sendt inn på nytt. 

Mekatronikk 

UiA har satset kraftig på å utvikle mekatronikkstudiene, og er i dag det eneste universitetet i Norge 

som tilbyr en komplett utdanning i mekatronikk, fra bachelor- til doktorgrad. Samarbeidet med 

regionen på dette feltet er svært tett. Universitetet i Agder fikk høsten 2014 innvilget sin søknad «SFI 

Offshore Mechatronics» til NFRs Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Offshore 

Mechatronics skal arbeide med tematikk som hydraulikk, bevegelseskompensasjon, robotisering og 

automatisering og overvåkning. SFI Offshore Mechatronics startet opp 1. april 2015. Forut for formell 
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oppstart ble det utformet en omfattende konsortieavtale signert av alle partnere, plan for formidling 

og plan for kjønnbalanse i SFI-prosjektet. Senterleder fram til november 2015 var daværende dekan 

Frank Reichert. Fra november 2015 er professor Geir Hovland, Institutt for ingeniørvitenskap, leder 

for senteret. Oppstartsåret er brukt til å få involvert industripartnere i referansegrupper, lage 

arbeidsplaner for hver av arbeidspakkene og rigge prosjektet for FoU-aktivitet som følger av 10 ph.d-

ansettelser i begynnelsen av 2016. I den forbindelse er det blitt avholdt tre workshops i løpet av året. 

SFI Offshore Mechatronics ledes av et styre bestående av 7 personer, der bedriftspartnerne har 

flertall. Generalforsamling i november 2015 har vedtatt budsjett og arbeidsplaner for hele prosjektet 

for 2016. UiA er som vertsinstitusjon ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene i senteret, slik de er 

beskrevet i innvilget søknad. I tillegg har UiA ansvaret for tre arbeidspakker, der både Institutt for 

ingeniørvitenskap og Institutt for IKT er involvert. SFI Offshore Mechatronics er et svært omfangsrikt 

prosjekt, og utfordringen ligger i å produsere forskning av høy kvalitet, balansert med relevans for 

bedrifter slik at resultater også kan resultere i forbedret forretning og innovasjoner. Prosjektet skal 

evalueres etter 3,5 år, for å avgjøre om senteret skal få finansiering de siste 3 år. 

Profesjonsforskning 

I «Mål og visjon» for Nettverk for profesjonsrettet forskning (PRONETT) ved UiA står det blant annet 

at «Formålet er å utvikle et sterkt forskningsmiljø på tvers av profesjonsutdanningene». Dette 

formålet samsvarer godt med generelle målsettinger om å styrke forskningen i og for utdannings- og 

velferdsprofesjoner og mer spesifikt med følgende målsetting i Langtidsplan for høyere utdanning og 

forskning (Meld.St.7 (2014-2015): «En mer kunnskapsbasert tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling, 

med særlig vekt på forskningssvake og tverrsektorielle områder av strategisk betydning» (s. 26). 

PRONETT har nå eksistert i over fire år, og nettverkets aktiviteter har blitt både flere og mer 

mangfoldige. Nettverket har per i dag 66 medlemmer, som kommer fra alle fakulteter ved UiA, og 

eksterne medlemmer fra SSHF og Agderforskning. Spørsmålet om en tydeligere organisering i form 

av et senter har blitt mer aktuelt. Årsrapporten for 2015 fra PRONETT er blant annet ment som et 

grunnlagsdokument for en nærmere diskusjon om nettopp dette spørsmålet. Forskerskolen PROFRES 

(nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og 

utdanning) har i 2015 gjennomført sitt første hele driftsår. Det har vært et år med mye aktivitet. I 

tillegg til forskerskolesamlinger vår og høst, ble det sendt søknad til Forskningsrådet etter en ny 

utlysning om midler til nasjonale forskerskoler for perioden 2016-2023. Dessverre var ikke PROFRES 

blant søkerne som fikk tildelt midler. Forskerskolen fikk god evaluering, men nådde likevel ikke helt 

opp i konkurransen.  PROFRES har pr. desember 2015 tatt opp 26 ph.d.-kandidater. Med unntak av to 

fra Høgskolen i Hedmark er alle tatt opp på ph.d.-program ved universitetene i Agder, Nordland og 

Stavanger. Gjennom annonsering på nett og informasjon rettet mot partnere og andre institusjoner, 

fortsettes arbeidet med rekruttering av nye kandidater. PRONETT har en strategisk bevilgning på 3,1 

millioner fra universitetsstyret. Dette inkluderer medlemsavgift til forskerskolen PROFRES. 

Centre for Coastal Research 

I 2015 har styret også bevilget midler til Centre for Coastal Research (CCR) til en søknad om å bli 

tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF). CCR er et internasjonalt og tverrfaglig 

forskningsmiljø som fokuserer på økologi og evolusjon av levende organismer i den marine kystsonen 

innenfor en bred samfunnsmessig kontekst. Senteret er etablert av UiA i samarbeid med 

Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA og Høgskolen i Telemark. Senteret 

har søkt om SFF, men kom ikke videre til andre runde. 



76 
 

 Forskningsgrupper  4.3.2

Forskningsgruppene ved UiA er under utvikling. Samlet sett har antallet forskningsgrupper ved UiA 

vært stabilt fra 2014 til 2015, men noen fakultetet har fått flere og noen har fått færre 

forskningsgrupper i løpet av 2015. Antall forskningsgrupper gjenspeiler til en viss grad fakultetenes 

størrelse, men gjenspeiler også at det er ulikheter i måter man tradisjonelt arbeider på innen ulike 

fagområder. Det er likevel vår oppfatning at forskningsgruppene ved UiA jevnt over er konsolidert i 

løpet av 2015, og at de nå er en godt integrert del av måten forskningen organiseres på ved UiA.  

I 2015 har Kommunikasjonsavdelingen, fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling jobbet 

sammen med synliggjøring av forskningsgruppene, gjennom Innaskjærs og uia.no, og i 

presentasjoner av forskningen ved UiA internt og eksternt. En slik synliggjøring av forskningen er 

viktig for profileringen av UiA, for å være synlig for eksterne fagmiljø og forskere som søker seg til 

oss, og for tverrfaglige koblinger og erfaringsutveksling internt. 

  

Antall grupper 

  2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 8 8 

Humaniora og pedagogikk 22 20 

Kunstfag 6 8 

Samfunnsvitenskap 5 7 

Teknologi og realfag 19 17 

Handelshøyskolen 6 7 

Tverrfakultære grupper 6 5 

SUM 72 72 

 

4.4 Samspill mellom forskning og utdanning 
Det er i 2015 gjennomført en kartlegging av sammenhengen mellom forskning og utdanning. 

Fakultetene har redegjort for hvordan denne sammenhengen ivaretas, og gitt eksempler på konkrete 

tiltak. Fakultetene rapporterte at det arbeides bevisst med å sikre sammenheng mellom forskning og 

utdanning, og at sammenhengen generelt er tilfredsstillende ivaretatt. Resultatene av kartleggingen 

er framlagt for universitets studieutvalg og forskningsutvalg, og behandlet i universitetsstyret. 

Kartleggingen, og oversikten over gjennomførte tiltak, vil danne grunnlag for videre arbeid, blant 

annet i arbeidet med ny strategiplan. 

Bachelor- og masteroppgaver gir fagmiljøene mulighet til å trekke studenter inn i prosjekter, og vil i 

tillegg kunne øke metodebevisstheten og motivere for senere forskning. Flere fakulteter har egne 

informasjonsmøter der studenter får en orientering om pågående forskningsprosjekter. Master- og 

ph.d.-studenter trekkes i økende grad med i fakultetenes forskningsgrupper. 

4.5 Fagevalueringer 
Målet med fagevalueringer er å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet i et 

internasjonalt perspektiv, samt framskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og 

effektivitet i forskningen. Fagevalueringer gjennomføres av Forskningsrådet og gjentas rundt hvert 

tiende år for et fagområde. UiA har siden 2005 deltatt i ni ulike fagevalueringer. Universitetsstyret 

vedtok høsten 2015 følgende punkter i S-sak 88/15 Fagevalueringer – oppfølging ved UiA: 



77 
 

1. Ansvar for oppfølging av fagevalueringer ligger på de respektive fakulteter i dialog med fagmiljø 

og instituttet 

2. Universitetets Forskningsutvalg gir mulighet til erfaringsutveksling, der dekanen kan få råd på 

hvordan evalueringen kan følges opp ut fra de andre fakultetenes erfaring. 

3. Styret får en egen sak og kan inkludere et dialogmøte med dekan/fagmiljø etter en fagevaluering 

for å diskutere tiltak og oppfølging framover 

4. Alle fagmiljø/fakulteter deltar i relevante fagevalueringer 

I 2014 deltok UiA i evalueringen av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene, 

og resultatene er sammenfattet i tre panelrapporter og en hovedrapport. Hovedrapporten ble 

ferdigstilt i april 2015. Institutt for ingeniørvitenskap ved UiA deltok med to enheter i panel 2: 

Products, Production, Project Management, Marine Systems and Renewable Energy (Mekatronikk og 

Fornybar energi) og med en enhet i panel 3: Civil Engineering and Marine Structures (Civil 

Engineering and Offshore Construction). Tilbakemeldingene for enhetene i panel 2 omhandlet 

behovet for en klarere strategi for å utvikle miljøet i retning excellence i forskning. Det er behov for 

økt publisering, fordelt på flere personer og flere ph.d.-kandidater, selv om utviklingen har vært 

positiv på dette området. Kjønnsbalanse og strategisk internasjonal rekruttering blir også nevnt. For 

miljøet som deltok i panel 3 ble det etterlyst en strategi for kommende utvikling av forskningsmiljøet. 

Miljøet ble karakterisert som lite og sårbart, og fakultetet ble anbefalt å sikre bedre forskningstid til 

de ansatte, eksempelvis ved å strukturere undervisningen på en mer tidsbesparende måte, eventuelt 

i samarbeid med andre institusjoner. Oppfølging av evalueringen vil behandles i universitetsstyret 

sommeren 2016. 

4.6 Forskningsetikk  
Universitetets bidrag til den nasjonale og internasjonale forskningen avhenger av at medarbeiderne 

har bevisste etiske holdninger til sin forskningsvirksomhet. Forskningen ved UiA skal være preget av 

fire grunnverdier: Åpenhet, tillit, ansvar og respekt. UiA har retningslinjer for behandling av saker 

vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet. I 2015 hadde vi ingen saker vedrørende mistanke 

om vitenskapelig uredelighet til behandling, men i januar 2016 kom det opp en mediesak knyttet til 

en av våre forskere, som har et stort antall publikasjoner. Saken har gått videre til Nasjonalt utvalg 

for gransking av redelighet i forskning, som vil behandle den.  

I handlingsplanen for "European Charter for Researchers" (Charter) og "European Code of Conduct 

for the Recruitment of Researchers" (Code) ble det i 2014 bl.a. igangsatt en undersøkelse om de 

vitenskapelige ansattes kunnskap om bruken av sensitive data i sin forskning og kunnskap om 

personvernlovgivning. Det ble laget en egen undersøkelse for stipendiatene. Resultatene av 

undersøkelsen ble gjennomgått i universitetets forskningsutvalg høsten 2015. Resultatene viser at 

kunnskapen om lover og retningslinjer rundt bruk av personopplysninger og sensitive data ikke er 

gode nok, og UiA vil i løpet av 2016 jobbe videre med dette.  

4.7 Hovedutfordringer 
Forskningsledelse 

For å øke forskningsaktivitet og -kvalitet kreves det langsiktig planlegging, bevisst rekruttering, gode 

nettverk og prioritering av ressurser og tid mot langsiktige mål. Her er det viktig at forskningsledere 

på alle nivå utøver god forskningsledelse. Endringer i insentivstrukturen vil være et verktøy for å 



78 
 

skape bevissthet for langsiktige mål. Det kan også vurderes om forskningstermin på institusjonsnivå 

vil bidra til det. Flere fakulteter har trukket fram tildeling av forskningstid som viktig rammevilkår.  

Forskningsgrupper og tverrfaglig samarbeid 

Forskningsgruppene ved UiA har gått gjennom en god utvikling siden forskningsgrupper ble etablert i 

2012. Det er fremdeles stor variasjon mellom gruppene når det gjelder hvor tett samarbeidet 

innenfor forskningsgruppene er og hvor mye faglig aktivitet det er i forskjellige grupper. 

Forskningsgrupper må være en reell samarbeidsform, der alle medlemmer forplikter seg til å bidra 

med tid til gruppen. 

Det er også noen utfordringer rundt samhandling på tvers av gruppene og sentrene. Her det viktig at 

økonomiske og organisatoriske forhold ikke står i veien for samarbeid på tvers av fagområder, 

forskningsgrupper, institutter og fakulteter.  

Samspill forskning og utdanning 

En kartlegging som ble gjennomført i 2015 viser at UiA er på god vei, men at det fortsatt er 

nødvendig å ha fokus på forskningsbasert utdanning og forskning på egne utdanninger og 

undervisning. Bachelor- og masteroppgaver gir fagmiljøene mulighet for å trekke studenter inn i 

prosjekter, og vil i tillegg kunne øke metodebevisstheten og motivere for senere forskning. Det er 

viktig at master- og ph.d.-kandidater trekkes med i fakultetenes forskningsgrupper. Forskning på 

egne utdanninger kan være en god måte for å utvikle våre utdanninger. 

Deltakelse i nasjonale og internasjonale eksternfinansierte prosjekt 

Deltakelse i nasjonale og internasjonale eksternfinansierte prosjekt vil utvikle forskningsaktiviteten. 

Det vil ikke bare bidra ved å gi oss midler til å gjennomføre vår forskning, men også bidra til å bygge 

og utvide nettverk, publiseringer sammen med andre og til å gi ph.d.-kandidater og unge forskere 

mulighet til å utvikle seg. For å delta i eksternfinansierte prosjekt kreves det  

- at det legges til rette for at vitenskapelig ansatte blir oppmuntret til og får tid til søknadsskriving  

- at vitenskapelige ansatte får administrativ støtte til søknadsskriving og hjelp i skriveprosessen 

- at vi rekrutterer vitenskapelig ansatte med høy kompetanse, gode nettverk og erfaring fra og vilje til 

søknadsskriving  

- at vi planlegger prosjekter og prosjektsøknader langsiktig 

- at vi i større grad søker om rekrutteringsstillinger 

Publisering 

Når det gjelder publisering på nivå 2, har vi økt andelen fra 2014, men vi har likevel lavest andel av de 

norske universitetene. Det oppleves ikke alltid at det er tidsskrifter på nivå 2 som er de mest 

relevante eller anerkjente på et fagområde. Vi må fortsette med å tenke langsiktig og jobbe mot 

publikasjoner med kvalitet og relevans. Forskningsgruppene må tenke strategisk med tanke på hvilke 

tidsskrifter de vil publisere i.  
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5 Samfunnskontakt og samfunnsutvikling 
 

5.1 Formidling 
Formidling av forskningsmetoder og -resultater gjennom både undervisning, vitenskapelig publisering 

og mer allmennrettet formidling er en viktig del av forsknings- og utviklingsarbeidet, og er hjemlet i 

universitets- og høyskoleloven. Universitetet skal tilrettelegge for god tilgjengelighet av 

forskningsresultater gjennom ulike typer formidling og deltakelse i den offentlige debatten. Dette 

kapitlet handler om UiAs formidlingstiltak og -aktiviteter i 2015. 

 Formidlingsmodul og formidlingsarkiv 5.1.1

Dokumentasjonssystemet Cristin rommer muligheter for å rapportere resultater av faglig arbeid i 

mange ulike kategorier, og et utvalg av disse kategoriene inngår i formidlingsmodulen i UiAs 

budsjettmodell. UiA har vært foregangsinstitusjon i sektoren for stimulering av formidlingsaktivitet 

med økonomisk uttelling for det enkelte fakultet, og har lenge hatt en økning. I 2015 ser vi en 

reduksjon i antall registrerte aktiviteter på institusjonsnivå, der Handelshøyskolen og Fakultet for 

kunstfag er de eneste fakultetene som har økt sin produksjon siden 2014.  

  Formidlingspoeng 2013-2015 

  Poeng 2013 %-andel Poeng 2014 %-andel Poeng 2015 %-andel 

Helse- og idrettsvitenskap 204,6 11,2 274,2 14,7 216 12,9 

Humaniora og pedagogikk 884,2 48,4 829 44,5 736 43,2 

Kunstfag 60,8 3,3 83,4 4,5 103 6 

Samfunnsvitenskap     210,2 11,3 165 9,5 

Teknologi og realfag 353,8 19,4 344,8 18,5 325 19,1 

Økonomi og samfunnsvitenskap 325 17,8         

Handelshøyskolen     119,8 6,4 159 9,3 

Sum            1 828                100             1 861                100             1 704                100  

 

 AURA 5.1.2

AURA (Agder University Research Archive) er universitetets åpne arkiv for vitenskapelige artikler, 

avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved UiA. UiA har hatt som strategisk mål at 

minst 30 % av den faglige publiseringen skal bli digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv innen 

2015. 

  AURA deponering 2013-2015
39

 

  2013 2014 2015 

Godkjente publikasjoner 723 705 722 

Deponerte publikasjoner i AURA 151 (21 nivå 2) 190 (13 nivå 2) 78 (alle nivå 1) 

Andel deponert 21 % 27 % 11 % 

 

                                                           
39

 Kilde: Universitetsbiblioteket 
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Dessverre har vi en kraftig reduksjon i AURA-deponeringer i 2015, tross egne støtteordninger for 

dette. Det kan se ut til at ordningen fremdeles er sårbar, ved at man er for avhengig av 

enkeltforskeres deponering og den administrative støtten rundt, som dessverre har vært redusert i 

2015. Samtidig finnes det nå flere kanaler, der forskere kan dele sine artikler, som Research Gate og 

liknende. Det må vurderes om det igjen skal settes fokus på open access-arkivering lokalt, eller om 

man skal satse på andre måter til å gjøre forskningen tilgjengelig. 

  Godkjente publikasjoner NVI Deponerte publikasjoner
40

 Andel deponert 

 Tidsskriftsartikler                                                476                                           74  16 % 

 Antologiartikler                                                191                                             4  2 % 

  

Av deponerte publikasjoner er det stort sett tidsskriftsartikler vi finner. Muligheten for deponering av 

antologiartikler er i større grad begrenset av forlagenes opphavsrett, og foreløpig finnes det få 

monografier eller antologier som er publisert med åpen tilgang.  

 Forskningsdagene 5.1.3

Forskningsdagene 2015 ble arrangert i perioden 16.-27. september. Årets tema var «Mat». 

Forskningsdagene arrangeres nasjonalt i regi av Norges forskningsråd og er et årlig arrangement. UiA 

er vertskap og arrangør for hovedtyngden av arrangementene under Forskningsdagene i begge 

Agder-fylkene. UiA har deltatt ved Forskningsdagene siden starten i 1995. Forskningsdagene er et av 

universitetets største formidlingstiltak og synliggjøringsprosjekt i egen region. Forskningstorget i 

Grimstad ble arrangert for tredje gang, på Bietorvet/Centraltorvet i Grimstad sentrum. 7 utstillere var 

med. Forskningstorget i Kristiansand ble, som tidligere, arrangert på Nedre Torv, og totalt 16 

institusjoner/bedrifter deltok. Forskningstorget i Kristiansand ble arrangert i samarbeid med 

Kristiansand kommune og Bilfri dag. Arendal har også et forskningstorg. UiA låner ut utstyr gratis til 

disposisjon for tilrettelegging av arrangementet, men arrangementet er ikke i regi av UiA. 

Forskningstorget i Arendal er et samarbeid mellom flere virksomheter, blant annet 

Havforskningsinstituttet Flødevigen og Vitensenteret.  

Andre arrangementer under forskningsdagene: 

- Forskningskonferanser for 5. trinn i grunnskolen, 22. og 23. september 

- Stands på studiestartfestivalen, 11. august  

- Aktivitetsdag på Campus Grimstad, 24. september 

UiA har tidligere deltatt i Forsker Grand Prix i samarbeid med Høgskolen i Telemark, men valgte i 

2015 å la være å delta på dette arrangementet. Det har vært utfordrende å finne nok kandidater til 

Forsker Grand Prix de siste årene, og Kommunikasjonsavdelingen rettet i stedet innsatsen mot å 

produsere forskerportretter, et nytt konsept av året. Forskerportrettene er to-minutters lange 

videopresentasjoner av enkeltforskere ved UiA, produsert i samarbeid med Medieavdelingen. 

Portrettene ble aktivt markedsført i perioden rundt forskningsdagene, og tilbakemeldingene har vært 

gode.  

 

                                                           
40

 Kilde: Universitetsbiblioteket 
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 Andre formidlingsaktiviteter 5.1.4

UiA formidler informasjon om forskningsvirksomheten gjennom mange kanaler og arrangement. 

Både radio og TV, sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat), CD- og 

videoproduksjoner og trykksaker blir brukt for å informere om forskningsresultater og annen 

virksomhet ved universitetet. Flere av UiAs ansatte er aktive med vitenskapelig begrunnede 

meninger i offentlig debatt og meningsbrytning på mange områder, også i nasjonale medier som 

eksperter på sine fagområder og kronikk-skribenter. 

Forskningsmagasinet TEFT kom med sitt første nummer i 2008, og har siden hatt to utgaver hvert år 

fram til 2015, da den trykte utgaven ble erstattet av nettsider: http://www.uia.no/forskning/teft. Det 

meste av innholdet produseres i dag av Kommunikasjonsavdelingens ansatte. UiA har vært medlem i 

Foreningen for drift av http://forskning.no siden 2009. I 2015 har UiA bidratt til dette nettstedet 

vesentlig gjennom artikler skrevet av Kommunikasjonsavdelingens medarbeidere. I tillegg bidrar 

medarbeidere ved Institutt for psykososial helse med blogg - http://forskning.no/profil/psykososial-

helse. Kommunikasjonsavdelingen bidrar i produksjonen av blogginnleggene. Fra 2014 er UiA også 

medlem av Foreningen SNL, som har ansvaret for utgivelsen av Store norske leksikon, som nå er et 

digitalt leksikon (snl.no). Snaut 20 UiA-ansatte er ansvarlige for fagområder i Store norske leksikon. 

Eilert Sundt-prisen er også en viktig formidlingsaktivitet for UiA. Eilert Sundt-prisen er en 

forskningspris for ungdom i videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Arrangementet består av en 

elevdag ved UiA på høsten, og innlevering av skriftlig oppgaver innenfor det samfunnsvitenskapelige 

fagområdet på våren. Deltakelsen er høy, rundt 550 elever deltok på elevdagen. De innleverte 

oppgavene blir vurdert av en jury, og hvert år trekkes tre elevgrupper ut som vinnere. Prisen består 

av et diplom, samt en pengepremie. Det er femte gangen Fakultet for samfunnsvitenskap, i 

samarbeid med de videregående skolene i regionen, arrangerer dette forskningsopplegget. Gjennom 

samarbeidet mellom UiA og de videregående skolene ønsker universitetet å oppnå sterkere fokus på 

samfunnsfaglige problemstillinger i regionen, økt kompetanseoverføring mellom de ulike 

undervisningsinstitusjonene, økt samfunnsengasjement blant ungdom og økt fokus på forskning og 

høyere utdanning. 

5.2 Samarbeid med arbeidsliv og samfunnsliv 
UiA skal bidra til utvikling av gode samarbeidsmodeller med organisasjoner og arbeidsliv. 

UiA har omfattende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv på mange områder. Universitetet har 

over flere år lagt vekt på å bygge seg opp som et relevant universitet for regionen. Dette gjelder både 

for næringslivet, for offentlig sektor og for sivilsamfunnet mer generelt. Noen av 

samarbeidsrelasjonene har stort omfang. I en del tilfeller er det inngått formelle samarbeids- og 

partneravtaler, mens annet samarbeid foregår mer uformelt og utvikles gjennom dialog basert på 

felles interesser og gjensidig nytte. 

Eksempler på samarbeid er  

 samarbeidet med næringsnettverkene og næringsklynger i regionen 

 partnerskaps- og samarbeidsavtaler 

 samarbeidsorgan og -råd (nasjonale, regionale og lokale), og representasjon i styrer og utvalg 

 praksisplasser og hospitering for studenter 

 trainee-ordninger 

http://www.uia.no/forskning/teft
http://forskning.no/
http://forskning.no/profil/psykososial-helse
http://forskning.no/profil/psykososial-helse
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 samarbeid om forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, utredningsarbeid og nyskaping 

 studentoppgaver (prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver) 

 studentbedrift, entreprenørskap, gründerlab 

 bedriftspresentasjoner for studenter, bedrifts- og organisasjonsbesøk 

 karriere- og arbeidslivsdager 

 samarbeid om konferanser og arrangementer, som Forskningsdagene, Sørlandsk lærerstevne o.a. 

 kommersialisering av forretningsideer 

 utveksling av personale utenom akademia (professor II, biveiledere og bistillinger) 

 samarbeid om laboratorier og utstyr, inkludert finansieringssamarbeid 

 samarbeid om ph.d.-utdanning 

 samarbeid om stillinger (bl.a. stipendiatfinansiering) 

 konsulenttjenester, rådgiving 

 foredrag 

 gjesteforelesninger 

 studieevalueringer (i referansegrupper o.l.) 

 samarbeid om utvikling av kurs- og utdanningstilbud 

Mange av disse samarbeidsformene omtales andre steder i meldingen.  

 Samarbeid på institusjonsnivå 5.2.1

UiA deltar i mange bilaterale og flersidige samarbeidsrelasjoner med sentrale utviklingsaktører i 

Agderfylkene. Det er et gjensidig fruktbart samarbeid som har utviklet seg til å være en del av den 

ordinære virksomheten, og som i mange tilfeller knyttes sterkt sammen med både undervisningen og 

forskningen ved universitetet. Noen eksempler er omtalt under. 

Næringsnettverkene 
Svært mange bedrifter deltar i samarbeid i næringsklynger og bedriftsnettverk i Agder. Innenfor den 

nasjonale ordningen for Norwegian Innovation Clusters finnes det på Agder en GCE-klynge, en NCE-

klynge og to Arena-prosjekter41 innenfor leverandørindustrien til energi- og maritime næringer, 

prosessindustri, kultur- og opplevelsesnæringer og IKT.  

GCE NODE er en av tre næringsklynger i Norge som får finansiering som Global Center of Expertise. 

GCE NODE har 72 medlemsbedrifter, som for det meste er leverandører av teknologi og systemer for 

offshore drilling og plattformoperasjoner i olje- og gassektoren globalt. Store, globale selskaper som 

MHWirth, National Oilwell Varco, MacGregor, Evry og Cameron Sense er medlemmer av GCE NODE. 

GCE NODE tilrettelegger for samarbeid og bygger kompetanse innen mekatronikk, robotisering, 

logistikk og ledelse. UiA har et utstrakt samarbeid med klyngen. UiAs rektor er medlem av styret for 

GCE NODE. Klyngen er også en av partnerne i SFI Offshore Mechatronics (se omtale senere). 

NCE Eyde er en av 14 næringsklynger som får finansiering som Norwegian Center of Expertise. NCE 

Eyde har for tiden 32 medlemsbedrifter, de fleste prosessindustribedrifter. Alcoa i Farsund, Elkem i 

                                                           
41

 Arena-programmet og programmene Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Global Centres of Expertise 
(GCE) eies av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De tre institusjonene leder programmet i fellesskap 
med Innovasjon Norge som operativt hovedansvarlig. Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet finansierer begge programmene. 
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Kristiansand, Eramet i Kvinesdal, Farsund Aluminium Casting, GE Healthcare i Lindesnes og Saint-

Gobain Ceramic Materials i Arendal og Lillesand er blant de største bedriftene i nettverket. 

Bedriftene i næringslyngen har høy FoU-aktivitet og stadige omstillingsarbeider. UiAs 

forskningsdirektør er medlem av styret for NCE Eyde i 2015. 

Arena Digin er en av Norges største IT-klynger. Den består av rundt 70 små og mellomstore IKT-

bedrifter og andre aktører på Sørlandet. Arena Digin fikk Arena-status i 2012. UiA har gode fagmiljøer 

for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og informasjonssystemer, som er naturlige 

samarbeidspartnere for nettverket.  

Arena USUS er et nettverk for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i 

Telemark. Mer enn 100 bedrifter er med i nettverket i dag, der Kristiansand dyrepark og Color Line er 

de store aktørene. Arena USUS involverer UiAs forskere på flere felter. Både Handelshøyskolen ved 

UiA og Fakultet for kunstfag er viktige samarbeidspartnere. Klyngen har vært viktig for UiA, både i 

forhold til utvikling av reiselivsstudiet ved universitetet, og ved etablering og søking til finansiering av 

større forskningsprosjekter.  

Det er etablert flere nettverk i regionen. I vest er 10 bedrifter sammen om å utvikle gode prosjekter i 

Lister Alliance. I øst er det etablert et nettverk av rundt 20 mekaniske bedrifter i Sørlandsporten 

teknologinettverk (STN). I Lindesnesregionen har 20 bedrifter gått sammen i nettverket SINPRO for å 

samarbeide om innovasjon og produktdesign i tett samarbeid med UiAs Fakultet for teknologi og 

realfag. Mange av bedriftene deltar også i andre næringsklynger og -nettverk. 

Et tematisk nettverk, Clean Tech, ble startet opp i 2011 og er blitt en viktig aktør og 

premissleverandør på Sørlandet, men årlige konferanser og flere forskningsprosjekter. Det er 

Teknova som er pådriver, men UiA ved Fakultetet for teknologi og realfag er en sentral aktør. Flere av 

de store bedriftene i regionen innenfor fornybar energi er aktive i nettverket. Clean Web har utviklet 

seg under Clean Tech-prosjektet til å inkludere IKT og IKT-bedrifter i mer fremtidsrettet og 

bærekraftig virksomhet. 

Universitetsbyen Kristiansand 

Det ble utviklet et solid samarbeid med Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, SiA, STA 

og en rekke aktører innen kulturliv og næringsliv i regionen gjennom utarbeidelsen av Handlingsplan 

for Universitetsbyen Kristiansand 2012 – 2015. Handlingsplanen er vedtatt både av Universitetsstyret 

og Bystyret i Kristiansand, og det arbeides godt med gjennomføring av handlingsplanens 55 

tiltakspunkter innen områdene utdanning og kompetanseutvikling, forskning og kunnskapsutvikling, 

studenttrivsel og attraktivitet, samt arealplanlegging og infrastruktur. 

Handlingsplanen har medført blant annet: 

 Utvikling av Kompetansetorget som kontaktarena mellom UiA og arbeidslivet for formidling av 

relevante studentoppgaver  

 Opprettelse av Forum for arealplan og infrastruktur  

Et samarbeidsorgan mellom UiA, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, SiA og 

Statsbygg. Forumet har iverksatt et langsiktig utviklingsprosjekt:  

 Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand  
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Arkitektfirmaet Juul Frost har på oppdrag utarbeidet en fysisk plan for byutviklingen mellom 

campus og Kvadraturen med idéskisser. Som oppfølging er det opprettet: 

 Arbeidsgruppe for utvikling av aksen campus – Kvadraturen 

Arbeidsgruppa skal foreslå tiltak for å redusere reell og opplevd avstand mellom campus og byen. 

Deltakerne er fra de samme organisasjonene som inngår i Forum for arealplan og infrastruktur 

(som er styringsgruppe). 

 

 Prosjekt Kompetanseregion Kristiansand 

Et samarbeidsprosjekt for å øke Kristiansandsregionens attraktivitet som studie-, bo- og 

arbeidsregion og synligjøre og profilere Kristiansandsregionen overfor relevante målgrupper.  

UiA deltar sammen med Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansand, Agder energi, 

NOV, Vest-Agder fylkekommune, Cultiva, Sørlandets kompetansefond og Hodejeger Åstvedt. UiA 

er representert både i styringsgruppe og prosjektgruppe. 

Det er fast møtestruktur mellom UiA-ledelsen og Kristiansand kommune:  

 Årlig møte mellom UiA-ledelsen og Formannskapet i Kristiansand kommune 

 Årlig dialogmøte mellom ordfører/rådmann og Universitetsstyret 

 Årlig møte i Samarbeidsrådet, der også SiA, de andre høyskolene i byen og STA møter. UiA og 

Kristiansand kommune veksler på møteledelse og sekretærfunksjon i toårsperioder.  

Universitetsbyen Grimstad 

Grimstad kommune har vedtatt Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 2013 – 2016 (del av 

kommuneplanen). Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med UiA, SiA, STA, Aust-Agder 

fylkeskommune, Grimstad næringsråd, Arendal kommune og Kristiansand kommune.  

 

Det er fast møtestruktur mellom UiA-ledelsen og Grimstad kommune:  

 Årlig møte mellom UiA-ledelsen og administrativ ledelse i Grimstad kommune.  

I tillegg deltar SiA, STA, Ugland og andre relevante aktører som inviteres inn. 

 Årlig møte på overordnet/politisk nivå, men alternerende hvert annet år mellom:  

o UiA-ledelsen møter Formannskapet i Grimstad kommune 

o Dialogmøte mellom ordfører/rådmann og Universitetsstyret  

Arendalsuka 

17. august 2015 arrangerte UiA i samarbeid med Norges forskningsråd, NIFU og Universitets- og 

høgskolerådet et seminar om fremtidens kompetansebehov. Det deltok 170 personer, hovedsakelig 

fra universitets- og høgskolesektoren, men også en god del fra samfunnslivet for øvrig. Seminaret 

belyste hva fremtidsstudier kan fortelle – og hva kan de ikke fortelle, hvordan dagens utdannings-

Norge ser ut med tanke på fremtidige behov, og hvordan UH-sektoren, næringsliv og offentlig sektor 

kan samarbeide for å møte utfordringene. Seminaret ble fulgt opp av en debatt i regi av Arendalsuka 

om norske universiteter og høgskoler er gode nok i den internasjonale konkurransen. 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
UiA og Sørlandet sykehus HF har siden 2011 hatt en rammeavtale for samarbeid på mange felt, og fra 

oktober 2014 inkluderer OSO også kommunene på Agder. Avtalen skal regulere samarbeidsformer og 

partenes gjensidige ansvar, oppgaver og plikter. Samarbeidet skal fremme forskningssamarbeid 
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mellom partene, legge til rette for praksisundervisning og veiledning av studenter og styrke 

studieprogrammenes kvalitet og relevans. Partene skal blant annet samarbeide om fagseminarer og 

andre fagutviklings- og kompetansetiltak, personellutveksling/delte stillinger og ha dialog om 

utvikling av etter- og videreutdanning. 

Praxis-sør 
Praxis-sør er et samarbeid mellom fagmiljøer på UiA med de som arbeider innen sosialt arbeid/ 

velferdsfeltet i kommunene i Agder-fylkene, KS, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 

brukerorganisasjoner, NAV og Agderforskning. Samarbeidet omfatter forsknings- og utviklingsarbeid 

som ledd i utviklingen av offentlige velferdstjenester, for tiden særlig i NAV, barnevernsfeltet og 

samspill med brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse. Det gir praksisfeltet mulighet til å 

påvirke utdanningstilbudet ved universitetet, og til å bidra i utviklingen av profesjonsutdanningene i 

takt med samfunnets behov. Praxis-sør består av flere undergrupper: Praxis-bruker, Praxis-

barnevern, Praxis-NAV, Praxis-sosionomstudent og Praxis-boligsosialt.  

De eksterne aktørene understreker betydningen av praksisbasert forskning og forskningsbasert 

praksis, og de omtaler samarbeidet i Praxis-sør som svært nyttig og utviklende for regionen. 

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) 
Universitetet i Agder har siden 2009 hatt en samarbeidsavtale med NAV Vest-Agder og NAV Aust-

Agder. Formålet med samarbeidet er å legge til rette for bevisste utdanningsvalg samt bidra til at 

studentene fullfører påbegynte studier og avlegger eksamen. I tillegg skal begge parter bidra til 

hverandres kompetanseutveksling. 

I 2013 ble en ny, og noe revidert, samarbeidsavtale signert. Det som kom inn som tillegg var et økt 

fokus på praksisplasser og samarbeid rundt dette. 

I 2015 tok UiA initiativ til en dialog rundt to svært aktuelle problemstillinger; flyktningsituasjonene og 

arbeidsledigheten som følge at nedgang i olje- og gassnæringen. Formålet med initiativet var å 

kartlegge om det eksisterer sammenfallende interesser i forhold til disse problemstillingene som kan 

danne grunnlag for videre samarbeid. Dialogen rundt dette fortsetter i 2016. 

Videre har det i 2015 blitt utviklet en tilretteleggingsgaranti for studenter med behov for 

tilrettelegging i skjæringspunktet mellom NAV og UiA. Garantien skal gi studentene mer 

forutsigbarhet når det gjelder hva de kan forvente av tjenester og saksgangen knyttet til dette. Det 

har også blitt avholdt enkelte arrangementer i fellesskap, spesielt nevnes Veiledningskonferansen 

2015: Minoriteter og veien til arbeidslivet. Det er også arrangert utdanningsdager for potensielle 

studenter tilknyttet NAV som har som formål å kartlegge om studier/og i tilfelle hvilke studier som 

kan være aktuelle for den enkelte. Til sist vil vi trekke frem flere utviklingsprosjekter i tilknytning til 

praksisfeltet som det har vært arbeidet med, eksempelvis HUSK-prosjektet og Innovation and service 

development through new forms of cooperation.  

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 

UiA ble i 2013 medlem av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å bedre kontakten og delta i 

nettverket.  
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Sørlandets Europakontor og Internasjonalt Fagråd  
UiA og Sørlandets Europakontor samarbeider om prosjektstøtte til EU-prosjekter, spesielt Interreg-

prosjekter. Europakontoret er med sin representasjon i både Kristiansand og Brussel en viktig 

samarbeidspartner for UiA ved besøk i Brussel, som på informasjonsmøter, ved nettverksbygging 

eller prosjektmøter. UiA deltar også aktivt i Agderregionens internasjonale fagråd, koordinert av 

fylkeskommunene, sammen med Sørlandets Europakontor.  

Kilden 
Kilden teater- og konserthus og UiA har en samarbeidsavtale for å fremme og styrke det kulturelle liv 

på Agder og begge institusjonenes utvikling. Ansatte ved Kilden gjør undervisningsoppdrag på 

Fakultet for kunstfag, fakultetets faglig ansatte medvirker på forstillinger, studenter får mulighet til å 

delta i forestillinger og gis tilgang til prøver, og det legges til rette for studentarbeider. 

Sørlandets kunstmuseum 
UiA har også en samarbeidsavtale med Sørlandets kunstmuseum om faglig samarbeid. 

Agder naturmuseum og botaniske hage 
UiA og Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) har i flere tiår hatt både formelt og uformelt 

samarbeid. Arbeidet for å bygge opp høyere utdanning i Kristiansand ble i stor grad initiert i miljøet 

ved daværende Kristiansand museum og Kristiansand katedralskole. 

For å styrke det naturvitenskapelige fagmiljøet i Agder inngikk Institutt for naturvitenskapelige fag 

ved Fakultet for teknologi og realfag en avtale med ANM i 2009. I 2010 begynte UiA og ANM et 

utredningsarbeid for å se på om ANM kunne knyttes til UiA som et universitetsmuseum. En 

arbeidsgruppe konkluderte i november 2013 med å anbefale, under visse forutsetninger, en slik 

sammenslåing, og at universitetsmuseet også burde starte opp virksomhet på Dømmesmoen i 

Grimstad. Museets eiere, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, og universitetets 

styre har sluttet seg til prinsippene for en slik sammenslåing, og arbeidet for den formelle og 

praktiske gjennomføringen har fortsatt i 2015. 

VINN Agder 
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 ("VINN Agder") er en 

oppfølging av Regionplan Agder 2020. UiA har vært involvert og engasjert i prosessen, og legger 

dette arbeidet til grunn også for enkelte av sine prioriteringer. Fylkeskommunene i Agder har i 

tilknytning til VINN Agder utviklet ny FoU-strategi (Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i 

Agder, 2015 – 2030). UiA deltok også i dette utviklingsarbeidet, og er representert i den 

administrative styringsgruppen for gjennomføring av VINN-planen. 

Store FoUI-prosjekter 
Universitetet i Agder er som nevnt aktiv i flere forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt som 

involverer samarbeid både med private bedrifter og offentlig sektor. To av disse er svært omfattende 

og nevnes derfor særskilt. 

SFI Offshore Mechatronics: I 2015 fikk UiA sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon, en 

ordning gjennom Norges forskningsråd som sikrer betydelig finansiering over 8 år. Senteret har i dag 

en økonomisk ramme på over 210 mill. kroner, og består av 20 partnere. Disse er igjen både 

regionale (både innen oljeteknologiindustrien og IKT-bedrifter), nasjonale og internasjonale. UiA er 

vertsinstitusjon, og det er Fakultetet for teknologi og realfag som utfører prosjektet. Prosjektet kan få 
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betydning for innovasjon og konkurransekraft for hele leverandørindustrien på Sørlandet og 

nasjonalt.  

VRI-Agder: Prosjektet startet opp i 2007 og er Norges forskningsråds satsing på næringsutvikling i 

regionene gjennom bedrifters samarbeid med forskningsmiljøer. I Agder har Energi&Teknologi, 

Kultur og IKT vært satsingsområder, med en ramme på over 230 mill. kroner. Flere hundre bedrifter 

har fått både støtte til forskning og kontakt med forskere gjennom perioden. Så å si alle fakulteter 

ved UiA har vært involvert i en eller annen form. Prosjektet vil i sin nåværende form avsluttes i 2016. 

 Fakultetenes samarbeid med arbeids- og samfunnsliv 5.2.2

Fakultetene samarbeider bredt med mange deler av arbeids- og samfunnslivet. Mye av dette 

samarbeidet er knyttet både til utdannings- og forskningsvirksomheten. Noen sentrale 

samarbeidskonstellasjoner er nevnt videre i dette avsnittet. 

Avdeling for lærerutdanning: 

Avdelingen har tette bånd til skole- og barnehageeiere i regionen, gjennom avtaleverket for 

praksisopplæring. Avdelingen arbeider også tett med KS, LO, NHO, fylkesmennenes 

utdanningsavdelinger og lærerorganisasjonene i GLØD- og GNIST-nettverkene. UiA deltar også i 

Faggruppe utdanning, knyttet til Regionplan Agder.  

Fakultet for helse og idrettsvitenskap: 

Fakultetet deltar aktivt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette skjer gjennom 

samarbeidsorgan i Helse Sør-Øst, i overordnet samarbeidsorgan mellom UiA og SSHF og i 

samarbeidsorgan på fakultetsnivå hvor kommunene også er representert ved Utviklingssentrene. Det 

er utviklet felles strategiplan for UiA og SSHF. Fakultetet har en tydelig rolle i denne og er aktuell 

samarbeidspartner på de aller fleste tema. To ansatte har kombinasjonsstilling knyttet til 

Forskningsenheten ved SSHF og knyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Flere stipendiater 

har pliktarbeid ved SSHF. Fakultetet samarbeider med SSHF, KPH i Universitetsklinikken (UNIK) både 

på utdannings- og forskningssiden. Forskningssamarbeidet er konsolidert i form av et forsknings og 

fagutviklingsprogram som kalles ”Dialog og samhandling på Agder” som i 2015 hadde knyttet til seg 

to ph.d.-kandidater og flere videreutdanningsstudenter i familieterapi og mastergradsstudenter i 

psykisk helsearbeid. I tillegg har fakultetet forskningssamarbeid med SSHF på områder som kreft, 

astma og fysisk aktivitet/ernæring for gravide.  

I samarbeid med kommuner i regionen er fakultetet involvert i flere folkehelseprosjekt og gjennom 

ulike lærerutdanninger har fakultetet et tett og nært samarbeid med skoleverket, både i forbindelse 

med utdanning av studenter og ulike prosjekter spesielt knyttet til mat og helse samt fysisk aktivitet. 

Fakultetet samarbeider med Norges idrettsforbund, Olympiatoppen Sør (tidl. Kompetansesenter for 

idrett i Agder) og Midt-Agder friluftsråd.  

Senter for omsorgsforskning – Sør: Senterets overordnede mål er, som skissert i strategiplanen for 

2015-2018, å styrke praksisnær forskning og utvikling, og bidra med kunnskapsformidling overfor 

praksisfeltet. Hovedvekten av forskningsprosjektene senteret har vært aktive i er gjennomført i 

samarbeid med og/eller på oppdrag fra regionens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester 

(USHT) og regionens øvrige kommuner. 
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Fakultet for humaniora og pedagogikk: 

Fakultetet samarbeider med regionens skoler, barnehager, sykehus, menigheter, foreninger, 

organisasjoner og Statsped, i tillegg til andre UH-institusjoner i inn- og utland. Senter for likestilling 

har en stor formidlingsaktivitet, blant annet gjennom arrangementene Forskerforum og 

Likestillingsforum. Studenter i samfunnskommunikasjon (MA) og spesialpedagogikk (BA) har praksis 

ute i ulike virksomheter i regionen og ved ulike skoletrinn. I tillegg samarbeider fakultetet med 

Språkrådet, interesseorganisasjonene NorFag og Navio og med ulike ovsersettingsbyråer og 

praktiserende oversettere.  

Fakultet for kunstfag: 

Fakultetet har også i 2015 samarbeidet tett med Kilden, Stiftelsen Arkivet, PUNKT-festivalen, 

Kristiansand kommune og Sørlandets Kunstmuseum. I tillegg har fakultetet løpende samarbeid med 

Sparebanken Sør om utdeling av en musikkpris og et professorat innen klassisk musikk. Avtalen om 

disse ble forlenget i 2015. Fakultetet bruker Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune 

som praksisarenaer. Fakultetet er vertskap for Senter for ung kunst og kultur (tidligere TRAFO) som 

har et utstrakt samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner i Agder, Cultiva og støtter unge 

kunstnere over hele landet. Det er og et prosjekt på gang om å igangsette et produksjonsstudium. 

Forprosjektet og oppstart av dette er støttet av Cultiva. Flere aktuelle parter fra kunstmiljøene i og 

rundt Kristiansand har vært deltakere i denne prosessen. 

Fakultet for samfunnsvitenskap: 

Fakultetet har et utbredt samarbeid både med næringsliv og offentlig sektor i regionen. Innenfor 

offentlig sektor nevnes samarbeid med blant annet Kristiansand kommune, Lyngdal kommune, 

Sørlandet Sykehus HF og Vest-Agder fylkeskommune på flere prosjekt, blant annet knyttet til CIEM 

(utnyttelse av IKT i beredskap og krisehåndtering), gjennom flere offentlig sektor ph.d.-stillinger 

(delfinansiert av Forskningsrådet), og prosjekter knyttet til Smart-Cities. Fakultetet er involvert i 

regionale forskningsprosjekt innen eHelse, og har følgeforskningsprosjekt både i region Østre Agder 

og Lister. I samarbeid med NODE har fakultetet fått finansiering til et forprosjekt innen digital 

samhandling i produktutvikling. Forprosjektet har resultert i en søknad til Factories of the Future-

programmet i H2020. 

Fakultet for teknologi og realfag:  

Institutt for matematiske fag samarbeider med skolesektoren gjennom praksis i lærerutdanning og 

ulike prosjekter knyttet til matematikk i barnehage og skole. Institutt for IKT samarbeider med ulike 

næringslivsaktører (NODE, DIGIN, EYDE) og offentlige aktører (Sørlandet sykehus, brann- og 

redningsetat, flere kommuner i Agder-fylkene). Samarbeidet skjer både gjennom prosjektsamarbeid 

der aktørene er prosjektpartnere med egne oppgaver og/eller at de fungerer som referansegruppe. 

Institutt for naturvitenskapelige fag inngår i en samarbeidsavtale UiA har med 

Havforskningsinstituttet som blant annet inkluderer felles innsats om forskning. Instituttet 

samarbeider også med SSHF i et forskningsprosjekt om flått. Fakultetet samarbeider også med 

NODE- og EYDE-industrien, Agder Energi og energiteknisk industri lokalt og nasjonalt, samt offentlig 

sektor via Vegvesenet og kommuner. Fakultetet har også et utbredt samarbeid med næringslivet når 

det gjelder eksamensprosjekter ved Institutt for IKT og Institutt for ingeniørvitenskap. Samarbeid 

rundt eksamensprosjekter bidrar til å styrke innovasjon ved både store og små bedrifter. Fakultetet 

har 4 næringslivsph.d.-er. 
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Handelshøyskolen: 

Fakultetet har flere aktive senter og forskningsgrupper som f.eks. RIS-senteret, Senter for 

eiendomsanalyse og Senter for entreprenørskap som har mye aktivitet rettet både mot næringsliv og 

offentlig sektor. I tillegg har fakultetet ulike aktiviteter direkte rettet mot regionens næringsliv, som 

f.eks. Eyde-skolen, Forretningsutviklingslab for NODE, våre nyetablerte frokostseminarer og en 

utstrakt bruk av gjesteforelesere fra lokalt næringsliv og offentlig sektor.  

5.3 Etter- og videreutdanning 
Etter- og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv inngår som en del av endringsprosessene i 

både privat og offentlig sektor og er en naturlig del av universitetets samfunnsoppdrag. Her omtales 

studietilbud som er tilrettelagt for mennesker som allerede er i et yrke, hvor det derfor må forventes 

en annen progresjon enn for ordinære fulltidsstudenter. Tilrettelegging av studietilbudet skjer i 

dialog med arbeids- og næringsliv i regionen, og det er vesentlig å samhandle både med offentlig og 

privat sektor.  

UiAs tilbud innen videreutdanning (som gir studiepoeng) er definert som EVU-virksomhet når det er 

finansiert av en ekstern aktør enten ved studieavgift eller på oppdrag, f.eks. for 

Utdanningsdirektoratet.  

   Studiepoengproduksjon på EVU-studier målt i 60 SP-enheter
42 

  2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 71,7 86,6 68,3 

Humaniora og pedagogikk 52,5 58,3 60,2 

Kunstfag 1,5     

Samfunnsvitenskap   108,6 93,3 

Teknologi og realfag 25,5 43 123,6 

Økonomi og samfunnsvitenskap 146,3     

Handelshøyskolen   39,1 79 

SUM UiA 297,5 335,6 424,4 

 

Studiepoengproduksjon knyttet til UiAs EVU-tilbud utgjør i 2015 5,3 % av UiAs samlede SP-

produksjon. Andelen har økt siden 2014 da det samlet sett har vært en relativt sterkere vekst på 

EVU-studier enn for studiepoengproduksjon for hele UiA (ref. kap. 2.5.4). UiA har to masterprogram, 

de resterende studietilbudene er 30 SP eller lavere. Alt i alt har UiA ca. 70 ulike kurstilbud med en 

snittstørrelse på 15 SP.  

Som en del av Utdanningsdirektoratets satsing på «Kompetanse for Kvalitet» - et 

videreutdanningsprogram for lærere - leverte UiA totalt 6 tilbud innenfor denne ordningen i 2015, 

primært innenfor matematikk, norsk og engelsk. Totalt 235 lærere deltok på disse tilbudene.  

 

 

                                                           
42

 Kilde: DBH; Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram som emnet tilhører. Egen- og eksternfinansiert. 
(Studieprogram er kategorisert som EVU-program når studieprogramkoden i FS starter med FB, FN, HV eller V-
). 
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

EVU-virksomheten ved fakultetet har vært markert lavere i 2015 enn i 2014. Fakultetet har hatt 14 

kurstilbud i 2015 (mot 15 i 2014), men tilbudene har vært mindre, og det har vært færre deltakere på 

disse. Fakultetet samarbeider tett med SSHF og kommunene for å dekke behovet i regionen. Høsten 

2015 var det oppstart av to helt nye videreutdanningstilbud. Flere av videreutdanningstilbudene er 

delvis nettbasert. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Fakultetets EVU-virksomhet er i hovedsak knyttet opp mot offentlig sektor og finansieres gjennom 

øremerkede midler fra UDIR. Målgruppe er ansatte i skole og barnehage, og fakultetet samarbeider 

med fylkesmann i Aust- og Vest-Agder og med skoleeiere. Fakultetet samarbeider i tillegg med andre 

utdanningsinstitusjoner om videreutdanningstilbud som tilbys desentralt.  

Fakultet for teknologi og realfag 

Fakultetet har hoveddelen av sin EVU-virksomhet knyttet til Trafikant- og kjøretøystudiet for ansatte 

i Statens vegvesen. Den tilsynelatende sterke veksten i studiepoengproduksjon skyldes delvis bedre 

registreringsrutiner for studiepoengproduksjon. Denne har tidligere år vært sterkt underrapportert. 

Det er solid vekst i aktivitetsnivået knyttet til tilbud i matematikk innenfor Kompetanse for kvalitet. I 

tillegg har fakultetet i 2015 startet videreutdanningstilbud innenfor sveising.  

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Hovedaktiviteten ved fakultetet er masterprogrammet i ledelse med syv spesialiseringer. Dette 

programmet har ca. 250 programstudenter, i tillegg er det flere studenter som deltar på en eller flere 

moduler. Programmet har en internasjonal strategi, og 70 videreutdanningsstudenter hadde 

studieopphold ved UC Berkeley. Fakultetet tilbyr også nasjonale utdanningsprogram blant annet for 

styrere i barnehage, rektorutdanning og i barnevernfaglig veiledning. SP-produksjonen ved fakultetet 

er noe lavere i 2015 enn i 2014, noe av dette kan skyldes at Handelshøyskolen og Fakultet for 

samfunnsvitenskap har hatt felles EVU-virksomhet, og fakultetstilhørighet til kurs har endret seg.  

Handelshøyskolen 

Handelshøyskolen har fortsatt vekst i 2015, spesielt knyttet til programmet Master of Business 

Administration med nær 100 programstudenter. I tillegg har fakultetet tett samarbeid med EYDE-

nettverket og GCE Node med videreutdanningsprogram som er utviklet spesielt for disse 

nettverkene. Fakultetet tilbyr også juridiske emner til Skattedirektoratet.  

 Fleksibel utdanning 5.3.1

Fleksibel utdanning omfatter fleksibilitet i alle former, dvs. EVU-tilbud, desentrale utdanningstilbud, 

fjernundervisning og nettbasert undervisning. Studietilbudene som er fleksible inneholder gjerne 

flere av elementene, de desentrale utdanningstilbudene har ofte nettstøttet undervisning.  

I 2015 ble det gjennomført en MOOC ved Fakultet for teknologi og realfag i Success. Denne hadde 

2769 deltakere hvorav 40 besto (lavt antall deltakere som består er karakteristisk for MOOC). 

UiA tilbød i 2015 tre studieprogram som nettbaserte utdanninger, noe som også inkluderer samlinger 

på campus. De største av dem er masterprogrammet i Global Development and Planning, 

bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap og årsstudiet i spansk. Desentrale utdanningstilbud 

var primært masterprogrammet i ledelse, Master in Business Administration (begge EVU-tilbud) og 
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bachelorprogram i sykepleie. I tillegg tilbys en rekke av EVU-programmene desentralt, og/eller som 

nettbaserte utdanninger. Ca. 500 studenter deltok på ulike desentrale studietilbud og nær 300 

studenter på nettbaserte tilbud høsten 2015 (noe færre i vårsemesteret). Flesteparten av disse er 

EVU-studenter. Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er også et fleksibelt utdanningstilbud, 

og i 2015 startet et kull med 40 studenter på dette. 

Utvikling av fleksible utdanningstilbud skjer ved det enkelte fakultet, og det har til nå hovedsakelig 

vært tilbud innenfor sykepleier-, lærer- og barnehagelærerutdanninger. For omtale av EVU-tilbud 

vises til kap. 5.3. 

5.4 Innovasjon og kommersialisering  
Det er en del av universitets samfunnsoppdrag å aktivt bidra til innovasjon og verdiskapning basert 

på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunnskapsdepartementet har 

antall mottatte forretningsideer som ett av sine styringsparametere.  

Innovasjon og verdiskapning er en del av fakultetenes oppdrag  åde når det gjelder studentrettet 

aktivitet og tilrettelegging for ansatte. Det er likevel behov for en felles koordinering av 

virksomheten, med hovedoppgaver å  istå i id søk, profesjonalisere prosessen for å vurdere 

kommersialisering av forskningsresultater og forvalte de immaterielle rettighetene (IPR – Intellectual 

property rights) som følger med en slik kommersialisering. 

I 2015 ble det opprettet en funksjon som kommersialiseringskoordinator, som ble lagt til det 

eksisterende Senter for entreprenørskap. Denne funksjonen ble kalt «UiA Nyskaping». UiA Nyskaping 

skal betjene studenter og ansatte ved alle fakulteter. 

  Resultat 

  2013 2014 2015 

Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet utenom 
EU og NFR i forhold til samlede driftsinntekter 3,70 % 3,40 % 5,20 % 

Antall nyopprettede selskaper 1 2 0 

Antall mottatte forretningsideer 40 8 4 

 

5.5 Samfunnsutvikling og samfunnsansvar 

 Scholars at Risk  5.5.1

Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk av universiteter og høyskoler som globalt 

forsvarer akademisk frihet og menneskerettighetene til forskere, undervisere og studenter. Over hele 

verden blir akademikere ("scholars") angrepet for sine ord, ideer og sin posisjon i samfunnet. UiA har 

vært medlem av SAR siden 2010.  

Våren 2015 mottok UiA sin andre gjesteforsker gjennom SAR nettverket. Styret bestemte i tillegg å 

utvide ordningen, til potensielt å ta i mot én forsker hvert år. UiA er aktivt medlem av og 

representert i styringsgruppen for SAR-Norge. I november 2015 arrangerte SAR-Norge konferansen 

«International Partnership in Academia – an Ethical Challenge?». Både vår gjesteforsker og rektor var 

aktive deltakere. 
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 Mechatronics Innovation Lab (MIL – «Sørlandslab») 5.5.2

Universitetet vedtok i juni 2015 å etablere Mechatronics Innovation Lab AS, og samtidig igangsetting 

av bygging av et nytt laboratoriebygg på Campus Grimstad. Mechatronics Innovation Lab skal være et 

internasjonalt ledende senter for FoU, innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen 

mekatronikk og beslektede fagområder. MIL har fått tildelt 40 mill kr fra NFD til utstyr, og det 

arbeides for å få ytterligere 60 mill kr. Midlene fra NFD skal matches av tilsvarende bidrag fra 

næringslivet, og det foreligger «letters of intent» på over 50 mill kr allerede.  

MIL blir sett på som et viktig omstillingstiltak i leverandørindustri som har utfordringer som følge av 

lave oljepriser. MIL vil spille en viktig rolle mellom forskningen og videre innovasjon/etableringen av 

nye produkter/selskaper. MIL vil være et møtested mellom bedriftene og akademia. Labfasilitetene 

vil være unike i europeisk sammenheng, og vil kunne gi bedriftene konkurransefortrinn, spesielt med 

sin nærhet til akademia. 

 Tiltaksgrupper for universitetets bidrag til regionens omstillingsprosess og til 5.5.3

flytningssituasjonen 

UiA har opprettet en tiltaksgruppe for universitetets bidrag til regionens omstillingsprosess. Gruppen 

samarbeider med bedrifter, arbeidstagerorganisasjoner og NAV for å tilpasse undervisningstilbud til 

de som trenger mer kunnskap for å få ny jobb eller for å beholde jobben når bedriftene omstiller seg. 

Det er blant annet etablert et tilbud om praktisk-pedagogisk utdanning spesielt rettet mot de som 

ønsker å kvalifisere seg for å bli lærere i yrkesfag på videregående skole. 

Europa opplever sin største flyktningkrise siden 2. verdenskrig. Det fører med seg noen 

samfunnsmessige utfordringer både ute og hjemme. Universiteter og høyskoler i Norge er som en del 

av sitt samfunnsoppdrag med i en «Akademisk dugnad» for å se hvordan institusjonene kan bidra i 

denne situasjonen. På UiA har ledelsen opprettet en administrativ Innsatsgruppe for flyktninger, som 

skal koordinere og initiere tiltak rettet mot flyktninger og asylsøkere i vår region, samt tydeliggjøre og 

koordinere UiAs bidrag til økt samfunnsdebatt og kunnskapsutvikling på feltet. Oppdraget fordrer 

dialog og samarbeid med relevante aktører både regionalt og nasjonalt. 

5.6 Hovedutfordringer 
Synlighet og profilering 

Hvordan kan UiA bli mer synlig nasjonalt og internasjonalt? Her kreves det en god kommunikasjons- 

og mediestrategi. Og hvordan kan forskerne profilere sine vitenskapelige arbeider og dele disse både 

med andre forskere på fagfeltet og omverden? I 2015 har andel publikasjoner, som ble publisert i 

UiAs åpne arkiv AURA, gått ned. Det kan skyldes både avhengighet av enkeltforskeres deponering og 

den administrative støtten rundt, men også at det nå finnes flere kanaler, der forskere kan dele sine 

artikler. Det må vurderes om det skal settes mer fokus på open access-arkivering lokalt, eller om man 

skal satse på andre måter til å gjøre forskningen åpen tilgjengelig. 

Samarbeid og kunnskapsutveksling 

Det er en utfordring å klare å nyttiggjøre seg mulighetene i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, 
på en slik måte at man får tilgang til relevant kunnskap for både utdanning og forskning.  

Strategisk utvikling av EVU-porteføljen  

Det arbeides langt mindre systematisk og strategisk med utvikling av EVU-porteføljen enn med den 

ordinære studieporteføljen. Det er også en utfordring å knytte utviklingen av EVU-tilbudet til de 



93 
 

ordinære studiene, slik at det legges til rette for livslang læring innen våre fagområder. Store 

nasjonale satsinger som Kompetanse for kvalitet og Ungdomstrinn i utvikling, er utdanninger som er 

plassert på fakultetene, men som krever en nær samhandling med lærerutdanningene. En annen 

organisering av EVU for lærerutdanninger vil kunne gi økt synergi med grunnutdanningene.  
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6 Forvaltning av virksomheten, ressursene og kompetansen 

6.1 Ansatte 

 Nøkkeltall for vitenskapelig ansatte43 6.1.1

 

Helse- og 
idretts-

vitenskap 

Humaniora 
og 

pedagogikk Kunst-fag 
Teknologi 
og realfag 

Samfunns-
vitenskap 

Handels-
høyskolen UiA 

  Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årverk Årsverk Kvinner 

Førsteamanuensis 24,2 31,5 12,3 50,9 22,1 19,4 160,3 72,0 

Professor (inkl Prof II) 9,0 33,6 10,2 36,9 16,3 17,9 123,8 23,9 

Forsker 0,0 1,0 0,0 1,0 0,6 0,2 2,8 1,6 

Førstelektor 17,5 18,3 5,2 9,8 5,5 5,0 61,2 27,5 

Dosent 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 2,0 

Høgskolelærer 0,8 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,8 0,7 

Universitetslektor 44,3 33,8 19,5 25,6 9,5 12,3 144,8 78,4 

Amanuensis 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5 0,5 

Forsker 0,0 0,0 0,0 2,2 0,8 0,0 3,0 0,8 

Stipendiat 10,3 15,7 5,8 32,7 7,8 8,5 80,7 40,3 

Vit.assistent 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,5 4,0 0,5 

Postdoktor 2,0 4,0 0,6 3,3 1,0 0,5 11,4 7,9 

         

Årsverk 
førstestillinger 53,7 88,4 28,2 101,8 46,5 44,0 362,5 134,9 

Vitenskapelige 
årsverk 109 138,3 54,0 164,8 64,5 68,2 599,3 256,1 

 

Antall vitenskapelige årsverk har økt fra 560 årsverk i 2014 til 599 i 2015, en økning på 7 %. Antall 

førstestillinger har økt med 5 % slik at andel førstestillinger i prosent av vitenskapelige årsverk 

(eksklusive stipendiater) er 69,9 %. 

 

Andel årsverk med førstekompetanse 

  Andel professor og 
dosent 

Andel førstestillinger i  
% av vit årsverk 

Andel førstestillinger 
i % av vit. årsverk 

(eksl. stip) 

Helse- og idrettsvitenskap 9,2 % 49,2 % 54,4 % 

Humaniora og pedagogikk 24,2 % 63,7 % 71,8 % 

Kunstfag 18,9 % 52,3 % 58,5 % 

Teknologi og realfag 22,4 % 61,8 % 77,1 % 

Samfunnsvitenskap 26,7 % 72,0 % 81,9 % 

Handelshøyskolen 27,7 % 64,5 % 73,6 % 

UiA 21,2 % 60,5 % 69,9 % 

 

UiA har som mål å ha 70 % vitenskapelig ansatte med førstekompetanse. Dette målet ble nådd i 

2014, men i 2015 har andelen sunket igjen. Det er stor variasjon i andel førstestillinger blant 
                                                           
43

 Kilde: SAP, personalavdeling. Datauttak pr 1.10 2015. Førstestilling er merket blått og rekrutteringsstilling er 
merket grønt. Postdoktor er både førstestilling og rekrutteringsstilling. 
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fakultetene, og Fakultet for Kunstfag og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har markert lavere 

andel enn de andre fakultetene. Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap skiller seg ut 

med høy andel professorer, andelen på UiA som helhet er uforandret siden 2014. 

 Nøkkeltall for administrativt ansatte 6.1.2
 

   

Forholdstall  
2015 

  Totalt antall 
årsverk 

Antall 
vitenskapelige 

årsverk 

Antall teknisk-
administrative 

årsverk 

Vit. årsverk/ 
teknisk-adm. 

årsverk 

Reg.studenter/ 
teknisk-adm. 

årsverk 

Helse- og idrettsvitenskap 128,9 109,0 19,9 5,5 88,3 

Humaniora og pedagogikk 157,4 138,8 18,6 7,5 82,8 

Kunstfag 73,6 54,0 19,6 2,8 20,8 

Teknologi og realfag 222,7 164,8 57,9 2,9 38,4 

Samfunnsvitenskap 89,3 64,5 24,8 2,6 57,5 

Handelshøyskolen 81,2 68,2 13 5,2 131,5 

Fellesadministrasjonen 252,9 12,4 240,5   

Lærerutdanningen 20,3 0,0 20,3  74,3 

UiA 1026,3 611,7 414,6 1,5 26,9 

 

Ved UiA har antall vitenskapelige årsverk økt med 7 % og antall teknisk-administrative årsverk økt 

med 4,5 % i 2015 – så forholdstallet mellom vitenskapelige og teknisk-administrative er marginalt 

bedre. Variasjonen mellom fakultetene er ganske lik fjoråret, og kjennetegnes av et langt høyere 

forholdstall på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Handelshøyskolen. Antall studenter pr 

teknisk-administrativt ansatte er med unntak av Handelshøyskolen lik eller høyere enn i 2014. For 

UiA er forholdstallet høyere, og samlet sett tyder dette på en mer effektiv administrasjon. 

 Rekruttering 6.1.3

Universitetet er opptatt av å fremstå som profesjonelt, ryddig og effektivt i rekrutteringsprosessene, 

og har opprettholdt fokuset på kompetanseheving innen fagområdet rekruttering for ansatte som er 

direkte involvert i denne prosessen. Universitetet skal drive langsiktig og helhetlig planlegging for å 

rekruttere dyktige medarbeidere. Det er viktig at planene implementerer det overordnede målet om 

at «UiA har som langsiktig mål å ha en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn innenfor alle 

enheter, stillingskategorier og verv». 

Rekrutteringspolitikken skal være basert på gode vurderinger av universitetets kompetansebehov 

både på kort og lang sikt. Ledere er derfor gitt i oppdrag å bruke/samle inn tilgjengelig informasjon 

om fremtidig rekrutteringsbehov, for å lage en strategisk rekrutteringsplan for enhetene. Flere av 

disse planene er på plass, og brukes aktivt som grunnlag for det fakultetsvise rekrutteringsarbeidet. 

Dette arbeidet er videreført også i 2015. Arbeidet med å holde andelen midlertidige tilsatte nede er 

også videreført i 2015. 

Ved utlysning av nye stillinger er det viktig å vektlegge langsiktige behov og ønskede endringer i 

studieportefølje og forskningsprofil. Ifølge UiAs strategi skal professor- og førstestillinger lyses ut 

internasjonalt. UiA har gode rutiner for å legge ut stillinger på den europeiske websiden EURAXESS, 

men 2015 har synliggjort at det vil være behov for å være på andre internasjonale 

rekrutteringsarenaer utover EURAXESS. Det er også tydeliggjort at universitetet må etablere en 

tydeligere internasjonal profil knyttet til rekruttering generelt, og det vil bli iverksatt et eget 
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rekrutteringsprosjekt i 2016 for å tydeliggjøre denne profilen. I 2015 ble 53 % av de vitenskapelige 

stillingene utlyst på engelsk. Det er en oppgang i forhold til 2014 (42 %), men det betyr at fremdeles 

er halvparten av vitenskapelige stillinger ikke tilgjengelig til internasjonale søkere uten 

norskkunnskap. 

 Likestilling 6.1.4
 

Kvinneandel
44

 

  Professor og 
dosent Førstestillinger 

Vitenskapelige 
årsverk Stipendidater 

Helse- og idrettsvitenskap 42,0 % 72,0 % 70,2 % 51,5 % 

Humaniora og pedagogikk 39,6 % 46,6 % 51,9 % 61,8 % 

Kunstfag 2,0 % 23,8 % 37,1 % 65,5 % 

Teknologi og realfag 9,2 % 20,1 % 22,7 % 33,9 % 

Samfunnsvitenskap 16,2 % 35,3 % 43,0 % 74,4 % 

Handelshøyskolen 10,6 % 26,1 % 32,8 % 56,5 % 

UiA 20,4 % 37,2 % 42,7 % 49,9 % 

 

Som tabellen viser, er det stor variasjon i kjønnsfordelingen for vitenskapelig ansatte på de ulike 

fakultet, og den gjenspeiler et tradisjonelt mønster mellom ulike fagmiljø. Med unntak av Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap, faller kvinneandelen med høyere kompetansenivå. Fakultetene for 

kunstfag og for teknologi og realfag samt Handelshøyskolen skiller seg ut med svært lav andel 

professorer, og ved Handelshøyskolen og Fakultet for kunstfag har den i tillegg utviklet seg negativt 

ift 2014. Andel kvinner i førstestillinger er stort sett uforandret eller marginalt høyere enn i 2014 ved 

alle fakultet. Stipendiater er en viktig rekrutteringsarena, kvinneandelen blant disse kan være en 

indikator for framtidig utvikling. Med unntak av Fakultet for teknologi og realfag har alle fakultetene 

mer enn 50 % kvinnelige stipendiater.  

Universitetet i Agder startet 1.juli på et 3-årig prosjekt som er en del av Forskningsrådets 

Balanseprogram, og som NFR delfinansierer med 50 %. Prosjektet sikter på å øke andelen kvinnelige 

professorer på UiA til 35 % innen prosjektperiodens utløp. Balanseprosjektet består av ulike tiltak 

som tar sikte på å løfte våre kvinnelige førsteamanuenser opp til professor, og i tillegg øke 

nyrekrutteringen. Man ønsker også å bidra til en kulturendring ved å ha likestilling på agendaen i alle 

ledersamlinger i prosjektperioden, og som en del av kurs i forskningsledelse. Prosjektet inneholder 

også en forskningsmodul som utføres av Agderforskning. 

 Internasjonalisering og mobilitet 6.1.5

Universitetets Handlingsplan for internasjonalisering for 2014-2015 har dannet grunnlag for 

internasjonaliseringsarbeid ved UiA i 2015. 

Handlingsplan for implementering av prinsippene for implementering av «European Code of Conduct 

for the Recruitment of Researchers» ble implementert i 2015. Universitets aktiviteter knyttet til 

denne handlingsplanen ble i 2015 evaluert gjennom en egenevaluering i regi av EU og rapporten ble 

godkjent av EU høsten 2015.  

                                                           
44

 Kilde: SAP, personalavdeling. Datauttak 1.10 2015. 
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Universitetet mottar årlig ca. 35 stipenduker til ansatte for lærer- og ansattutveksling gjennom det 

felleseuropeiske programmet Erasmus+. Det er iverksatt flere tiltak for å øke interessen blant ansatte 

for slike stipendordninger. Tabellen under viser en oversikt over personer per fakultet som har 

benyttet seg av ordningen i 2015 (det kan være én eller flere uker per person). 

  

Erasmus+ 

  Lærermobilitet Ansattmobilitet 

Helse- og idrettsvitenskap 0 2 

Humaniora og pedagogikk 5 1 

Kunstfag 4 0 

Samfunnsvitenskap 0 0 

Teknologi og realfag 7 2 

Handelshøyskolen 1 0 

Fellesadministrasjon 0 5 

SUM 17 10 

 

Universitetet har ett sentralt stimuleringstiltak for innkommende mobilitet: gjestestipendordningen. 

Denne ordningen er fortsatt viktig i forhold til nettverksbygging og prosjektutvikling. Det er en stabil 

etterspørsel etter slike stipend. 

  

Fordeling av gjestestipend 

  2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 3 2 1 

Humaniora og pedagogikk 2 4 0 

Kunstfag 0 0 0 

Samfunnsvitenskap   5 6 

Teknologi og realfag 8 6 8 

Økonomi og samfunnsvitenskap 2     

Handelshøyskolen   3 5 

Sum               15                20              20  

 

UiA er partner i Peder Sæther Center, Berkeley, USA. En av våre forskere ble i 2015 tildelt stipend fra 

senteret. 

UiA har i 2015 blitt medlem i nettverket University of the Arctic (UArtic). UArctic er et nettverk av 

rundt 180 universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som jobber med utdanning og forskning i 

og om Norden. UArctic har tematiske nettverk på mange fagområder, der UiAs forskere kan delta. 

Gjennom medlemskap i UArctic kan man også bruke infrastruktur ved andre medlemmer. 
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 Midlertidig ansatte 6.1.6
  

2013 2014 2015 

Helse- og idrettsvitenskap 6,9 % 8,1 % 13,1 % 

Humaniora og pedagogikk 10,6 % 13,2 % 9,1 % 

Kunstfag 14,4 % 19,8 % 12,8 % 

Teknologi og realfag 12,5 % 16,1 % 15,1 % 

Økonomi og samfunnsvitenskap 11,6 % 
  

Samfunnsvitenskap 
 

10,8 % 18,4 % 

Handelshøyskolen 
 

12,5 % 18,7 % 

Fellesadministrasjonen 10,8 % 12,0 % 12,9 % 

Lærerutdanningen 26,3 % 25,3 % 32,0 % 

UiA 11,0 % 13,4 % 14,1 % 

 

Andel midlertidig ansatte ved UiA har økt fra 11 % i 2013 til 14,1 % i 2015. Andel midlertidige årsverk, 

spesielt blant vitenskapelig ansatte, har vært høyt i sektoren, og det er et uttrykt mål fra KD å 

redusere denne. UiA har over tid arbeidet med å få denne andelen lavere, og hadde lav andel 

sammenlignet med sektoren for øvrig. De to siste år har andelen økt, og det er gjennomgående en 

økning for de fleste av fakultetene. Eksternt finansierte prosjekter bidrar ofte til midlertidig ansatte 

til disse prosjektene. Lavt antall midlertidig ansatte ved UiA kan delvis forklares ved relativt få 

eksternt finansierte prosjekter.  

6.2 Forvaltning av ressursene 

 Økonomiske nøkkeltall 6.2.1
  

Totale inntekter til UiA (MNOK ) 

  2013 2014 2015 

Totale inntekter 1 109 1 189 1 300 

Bevilgninger fra KD 974 1 036 1118 

Midler basert på langsiktige prioriteringer 

og strategiske vurderinger (Basis) 666 728 761 

Resultatbaserte midler - utdanning 279 279 325 

Resultatbaserte midler - forskning 23 23 32 

Eksterne inntekter 135 152 182 

 

I 2015 utgjorde bevilgningene fra KD 87 % av totale driftsinntekter. UiA har finansiert mye av veksten 

i studenttallet ved hjelp av resultatbaserte midler knyttet til utdanningsincentiver. Det har vært høyt 

fokus på å opprettholde nivået på resultatbaserte midler knyttet til forskning, og til å øke andel 

eksterne inntekter. Arbeid med eksternfinansierte prosjekter er et langsiktig arbeid, og man vil ikke 

kunne vurdere effekt av ressursbruk knyttet til søknad om eksterne prosjekter før om flere år. 
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Figuren45 viser driftsinntekter i 2015 på statlige institusjoner fordelt på ulike kilder. UiA har relativt 

høy andel av sine driftsinntekter fra KD. Figuren viser at UiA, i likhet med Universitet i Nordland (NU), 

har relativt lav andel inntekter fra andre finansieringskilder sammenlignet med de andre 

universitetene, og også sammenlignet med flere av de statlige høyskolene. Gjennomsnitt for 

sektoren er 79 % av finansieringen fra KD og andre departement, mens UiA har 87 % av inntektene 

fra KD.  

6.3 Hovedutfordringer 
Fakultetenes hovedutfordringer 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vurderer det som en utfordring å rekruttere toppkompetanse 

til enkelte fagområder. De vurderer det også som utfordrende å rekruttere til stillinger når det kreves 

både høy forskningskompetanse og -aktivitet samtidig som studieprogrammene krever praktisk 

kompetanse i forhold til undervisning og oppfølging av studenter. Fakultetet har lav ekstern 

finansiering, noe som kan knyttes til den lave andelen førstekompetanse. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk vektlegger utfordringen med å utvikle studentaktive og 

digitale læringsformer som kan bidra til at studentene bruker mer tid på studiene. De økonomiske 

rammene setter begrensinger for mulighetene instituttene har til å forbedre undervisningen ved at 

det blir knapt med ressurser til å øke kunnskapsnivået, og til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

                                                           
45

 Kilde: KDs tilstandsrapport for 2016. 
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Fakultetet mener det er en utfordring at den budsjettmessige uttellingen av forskningsproduksjon er 

lav. Fakultetet har styrket det administrative støtteapparatet for at de vitenskapelig ansatte i større 

grad skal stimuleres til å søke eksterne forskningsmidler i samarbeid med andre. 

Fakultet for kunstfag peker på plassmangel både til kontorer, øvingsrom og undervisningsrom som 

sin største utfordring. Faglig sett er de største utfordringene knyttet til visuelle og sceniske fag, til å 

igangsette ph.d.-programmet «Kunst i kontekst» og til å videreutvikle forskningskompetansen. 

Fakultet for samfunnsvitenskap vurderer stor grad av spesialisering innenfor fagområder som et 

element som øker sårbarheten. Fakultetet har store ambisjoner når det gjelder profilering og 

synliggjøring, noe som er ressurskrevende, og som er utfordrende i forhold til rollefordeling med 

Kommunikasjonsavdelingen. Høyt studenttall og dermed høyt arbeidspress på vitenskapelig ansatte 

vurderes å påvirke ressurser som kunne vært brukt på forskning og på å søke ekstern finansiering. 

Fakultet for teknologi og realfag peker på at lokalisering av fakultetsadministrasjonen på utsiden av 

hovedcampus i Grimstad er en utfordring. Generelt er det en utfordring med kontorarbeidsplasser 

både i Grimstad og Kristiansand, noe som resulterer i at vitenskapelig ansatte må lokaliseres på 

utsiden av fagmiljøet. Økt antall stipendiater forsterker problemet.  

Handelshøyskolen har arbeidet med internasjonal akkreditering i AASCB som hovedprioritering de 

siste årene. Dette er et svært krevende arbeid, men det forventes også positive effekter i form av 

høyere kvalitet, større engasjement hos alle ansatte og tydeligere mål for studieprogrammene som 

tilbys. Involvering av samtlige ansatte og studenter i denne prosessen ansees som en 

hovedutfordring. 

Avdeling for lærerutdanning vurderer implementering av reformer i lærerutdanningene som svært 

ressurskrevende, i tillegg til at studenttallet på lærerutdanningene har økt. Avdelingen arbeider med 

å styrke kompetansen til både faglærere, praksislærere og de administrative ressursene som er 

knyttet til studieprogrammene.  

Hovedutfordringer på institusjonsnivå 

For UiA vurderes følgende utfordringer som sentrale: 

 Fortsette arbeidet for likere finansieringsvilkår for gamle og nye universitet. 

 Ha fokus på studentenes læringsmiljø og mulighetene for å ta i bruk varierte arbeidsformer i 

studiene i det videre arbeidet med utbygging av campusene. 

 Ved utlysning av nye stillinger er det viktig å vektlegge langsiktige behov og ønskede endringer i 

studieportefølje og forskningsprofil. I 2015 ble halvparten av de vitenskapelige stillingene utlyst 

på engelsk og var dermed ikke tilgjengelig til internasjonale søkere uten norskkunnskap. 

 Bygge kultur for likestilling i hele organisasjonen, og spesielt jobbe for flere kvinnelige 

professorer. 

 Øke andel eksternt finansierte prosjekter. 

 Gi tilgang til relevante data om vår virksomhet som grunnlag for beslutninger på ulike nivå i 

organisasjonen.  
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Vedlegg 1: Søkere og opptatte studenter til studier ved UiA med oppstart høst 2015 

 

Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2015 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Antall 
primær-
søkere 

pr plass 
2015 

Antall 
primær-
søkere 
2014 

Opptatte 
studenter 

2015 

Opptatte 
studenter 

2014 

Endring 
2014- 
2015 

                  

  Avdeling for lærerutdanning 600  1 448    1 312  625  612  41  

  Samordna opptak 460  806  1,8  746  492  492  0  

Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs (master) 10  26  2,6  20  13 12 1  

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs (master) 30  46  1,5  42  29 33 -4  

  Lektorutdanning 8-13, Engelsk 10  27  2,7  34      0  

  Lektorutdanning 8-13, Fremmedspråk 10  6  0,6  6      0  

  Lektorutdanning 8-13, Fysikk 0      2      0  

  Lektorutdanning 8-13, Historie 5  42  8,4  42      0  

  Lektorutdanning 8-13, Matematikk 20  13  0,7  26      0  

  Lektorutdanning 8-13, Norsk 10  19  1,9  15      0  

  Lektorutdanning 8-13, Religion 5  16  3,2  15      0  

  Lektorutdanning 8-13, Samfunnskunnskap* 10  22  2,2  33  77 77 0  

Bac Barnehagelærerutdanning, Grimstad 35  77  2,2  67  42 41 1  

  Barnehagelærerutdanning, Krs 140  159  1,1  150  151 145 6  

Yrk Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grm 35  47  1,3  47  32 33 -1  

  Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 70  154  2,2  133  75 72 3  

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 70  152  2,2  114  73 79 -6  

  Lokalt opptak 140 642 4,6  566 133 120 41 

Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs (master) 0 5   3 3 1 2  

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs (master) 0 2   7 2 5 -3  

Bac Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 40  83  2,1    40   40  

Yrk Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, heltid 70  451  6,4  301  61 57 4  

  Praktisk pedagogisk utd (PPU) yrkesfag, deltid 30  101  3,4  148  27 29 -2  

  Andre studier med opptak i 2014 30    0,0  107    28 -28  

  * totalt opptakstall for hele lektorutdanningen               

  Handelshøyskolen 515  2 101    1 903  711  652  59  

  Samordna opptak 360  1 446  4,0  1 377  528  526  2  

Mas Økonomi og administrasjon 100 191 1,9  203 94 110 -16  

Bac Markedsføring og ledelse 55 432 7,9  432 102 79 23  

  Opplevelsesbasert reiseliv 30 89 3,0  93 33 36 -3  

  Rettsvitenskap 55 251 4,6  198 70 83 -13  

  Øk.adm. Grm 40 119 3,0  102 69 55 14  

  Øk.adm. Krs 80 364 4,6  349 160 163 -3  

  Lokalt opptak 155 655 4,2  526 126 106 20  

Mas Innovasjon og kunnskapsutvikling 25 59 2,4  71 15 22 -7  

  Regnskap og revisjon 30 150 5,0    39   39  

  Økonomi og administrasjon 70 355 5,1  372 60 65 -5  



102 
 

Års HR og organisasjonsutvikling 30 91 3,0  83 12 19 -7  

  Etter- og videreutdanning 0 0   0 57 20 37  

EVU Excutive Master of Business Administration         26 6 20  

 
EVU-studier/emner         31 14 17  

 
Andre studier med opptak i 2014             0  

  Fakultet for helse og idrettsvitenskap 674 2150   2020 840 846 -6  

  Samordna opptak 444 1435 3,2 1254 457 491 -34  

Bac Ernæring, mat og kultur 16 75 4,7 62 22 25 -3  

  Folkehelsearbeid 24 48 2,0 68 29 24 5  

  Idrett 20 84 4,2 75 28 24 4  

  Sykepleie, Grm 105 264 2,5 203 115 126 -11  

  Sykepleie, Krs 140 550 3,9 472 139 171 -32  

  Vernepleie, Grm 35 166 4,7 172 48 42 6  

Års Ernæring, mat og kultur 32 81 2,5 75 16 13 3  

  Friluftsliv 24 36 1,5 31 22 18 4  

  Idrett 48 131 2,7 96 38 48 -10  

  Lokalt opptak 230 715 3,1 630 216 207 9  

Mas Folkehelsevitenskap 25 93 3,7 119 21 24 -3  

  Helse og sosialinformatikk 25 30 1,2 35 23 23 0  

  Idrettsvitenskap 20 63 3,2 65 12 15 -3  

  Klinisk helsevitenskap 25 34 1,4 56 18 18 0  

  Psykisk helsearbeid (deltid) 25 66 2,6 73 22 35 -13  

  Sykepleie, distriktsvennlig 30 127 4,2   45   45  

Påb Idrett/Kroppsøving, påbygging       15   5 -5  

  Psykisk helsearbeid 30 82 2,7 71 38 28 10  

  Psykososialt arbeid med barn og unge 20 63 3,2 60   16 -16  

  Sexologi 30 157 5,2   37   37  

  Andre studier med opptak i 2014       136   43 -43  

  Etter- og videreutdanning         167 148 19  

EVU EVU-studier/emner         167 148 19  

        
0  

  Fakultet for humaniora og pedagogikk 1121 1332   1293 1327 1108 219  

  Samordna opptak 796 886 1,1 754 927 772 155  

Bac Engelsk 40 29 0,7 29 29 32 -3  

  Fransk 10 1 0,1 4 3 5 -2  

  Historie 50 47 0,9 48 65 56 9  

  Kommunikasjon (0850 og 0851) 42 72 1,7 55 52 53 -1  

  Litteratur, film og teater 10 10 1,0 23 8 17 -9  

  Nordisk språk og litteratur 25 16 0,6 20 29 19 10  

  Oversetting og interkulturell kommunikasjon, eng 25 52 2,1 25 36 32 4  

  Pedagogikk 30 40 1,3 63 36 46 -10  

  Religion, etikk og kultur 25 8 0,3 9 12 12 0  

  Skolebibliotekkunnskap, deltid 15 59 3,9 25 30 15 15  

  Spesialpedagogikk 30 89 3,0   35   35  

  Tysk 10 3 0,3 2 12 5 7  
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Års Engelsk 80 73 0,9 80 58 75 -17  

  Filosofi 60 42 0,7 27 107 61 46  

  Fransk 15 8 0,5 12 16 12 4  

  Historie 120 53 0,4 56 154 117 37  

  Kommunikasjon (0794 og 0663) 35 46 1,3 40 25 35 -10  

  Litteratur, film og teater 14 15 1,1 16 12 12 0  

  Nordisk språk og litteratur 30 32 1,1 43 43 41 2  

  Pedagogikk 35 133 3,8 95 34 26 8  

  Religion og etikk 50 20 0,4 33 87 55 32  

  Spansk 30 23 0,8 31 24 21 3  

  Tysk 15 15 1,0 18 20 25 -5  

  Lokalt opptak 325 446 1,4 539 175 240 -65  

Mas Engelsk 15 40 2,7 37 8 11 -3  

  Historie 15 19 1,3 21 11 11 0  

  Nordisk språk og litteratur 15 13 0,9 17 6 9 -3  

  Pedagogikk 20 64 3,2 95 23 20 3  

  Religion, etikk og samfunn 10 14 1,4 20 7 8 -1  

  Samfunnskommunikasjon 20 60 3,0 88 23 21 2  

Hår Norsk som andre språk og kulturkunnskap 50 73 1,5 56 44 26 18  

  Skolebibliotekkunnskap 2 25 74 3,0   17 33 -16  

  Småbarnspedagogikk 50 11 0,2   2   2  

  Spesialpedagogikk 2 30 22 0,7 36 11 15 -4  

Påb Filmvitenskap og filmproduksjon 12 5 0,4 8   1 -1  

  Religionsstudier i Asia (opptak vår 15) 33 5 0,2     1 -1  

Ann Ex.phil. og ex.fac. i Hellas 30 46 1,5 28 23   23  

  Andre studier med opptak i 2014       133   84 -84  

EVU Etter- og videreutdanning         225 96 129  

 
EVU-studier/emner         225 96 129  

                0  

  Fakultet for Kunstfag 197 559   510 213 223 -10  

  Samordna opptak 95 138 1,5 137 100 118 -18  

Bac Faglærerutdanning i teater 20 6 0,3 13 11 18 -7  

  Kunst og håndverk 20 18 0,9 24 16 18 -2  

  Kunstfag med fordypning musikk 10 3 0,3 4     0  

Års Drama 10 22 2,2 12 28 16 12  

  Kunst og håndverk 10 31 3,1 27 15 18 -3  

  Musikk 25 58 2,3 57 30 48 -18  

  Lokalt opptak 102 421 4,1 373 113 104 9  

Mas Kunstfag  15 45 3,0 30 16 11 5  

  Music Management 15 26 1,7 27 11 11 0  

  Utøvende musikk, klassisk (inkl 9441) 4 16 4,0 17 16 13 3  

  Utøvende musikk, rytmisk 8 25 3,1 32 10 12 -2  

Bac Faglærerutdanning i musikk, klassisk  8 8 1,0 13   18 -18  

  Faglærerutdanning i musikk, rytmisk 8 47 5,9 42 16   16  

  Utøvende musikk, klassisk 15 52 3,5 36 18 8 10  
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  Utøvende musikk, rytmisk 21 197 9,4 158 21 21 0  

Påb Arrangement/komposisjon, klassisk 4 4 1,0 2 2 3 -1  

  Utøvende musikk, klassisk 4 1 0,3   3   3  

  Andre studier med opptak i 2014       16   7 -7  

EVU EVU-studier/emner           1 -1  

                0  

  Fakultet for teknologi og realfag 685 2043   1748 1049 1020 29  

  Samordna opptak 375 913 2,4 808 656 723 -67  

Mas Industriell økonomi- og teknologiledelse 20 63 3,2 56 25 21 4  

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 10 10 1,0 13 4 14 -10  

Bac Bioingeniør  20 104 5,2 88 32 31 1  

  Biologi 15 31 2,1 29 35 21 14  

  Ingeniørutdanning, byggdesign 65 278 4,3 244 101 86 15  

  Ingeniørutdanning, data 50 193 3,9 159 81 80 1  

  Ingeniørutdanning, elektronikk 20 94 4,7 68 36 49 -13  

  Ingeniørutdanning, fornybar energi 75 188 2,5 130 84 99 -15  

  Ingeniørutdanning, maskin      75 306 4,1 324 100 107 -7  

  Matematikk og fysikk 10 10 1,0 12 19 15 4  

  Matematikk og økonomi 20 24 1,2 18 24 28 -4  

  Multimedieteknologi og -design 50 103 2,1 62 54 70 -16  

Års Biologi 20 16 0,8 18 14 17 -3  

  Fysikk 15 15 1,0 9 12 13 -1  

  Matematikk 30 34 1,1 40 31 37 -6  

  Programmering og multimedia         4     

  Andre studier med opptak i 2014       63   35 -35  

  
Korrigert for søknader til bachelor ingeniør i lokalt 
opptak* -120 -556   -525     0  

  Lokalt opptak 310 1130   940 195 182 13  

Mas Akvatisk økologi (opptak ved HiT) 10 19   
 

    0  

 
Bygg, master 20 80 4,0 55 18 20 -2  

 
Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master 10 3 0,3 3 2 0 2  

  Fornybar energi 10 61 6,1 54 30 19 11  

  Industriell økonomi- og teknologiledelse 30 140 4,7 112 37 30 7  

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 30 59 2,0 38 19 19 0  

  Matematikkdidaktikk 10 9 0,9 11 1 7 -6  

  Mekatronikk, sivilingeniør 30 116 3,9 56 33 16 17  

  Multimedia og læringsteknologi 20 23 1,2 32 18 13 5  

  Lektorutdanning i realfag, 5-årig          2     

Bac Ingeniørutdanning for fagskoleteknikere 10 21 2,1 28     0  

Påb IKT årstudium 5 29 5,8 20 4 3 1  

  Programmering og multimedia 5 14 2,8 6   1 -1  

Annet Realfagskurs på nett         31 54 -23  

  Andre studier med opptak i 2014             0  

  
Søknader til bachelor ing. i lokalt opptak (TRES- og 
Y-vei)* 120 556 

 
525     0  

EVU Etter- og videreutdanning         198 115 83  
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EVU-studier/emner         198 115 83  

                0  

  Fakultet for samfunnsvitenskap 495 1526   1447 779 694 85  

  Samordna opptak 360 1040 2,9 897 475 407 68  

Bac IT og informasjonssystemer 50 159 3,2 147 76 66 10  

  Samfunnsplanlegging og kommunikasjon 30 38 1,3 21 39 28 11  

  Sosialt arbeid 60 405 6,8 351 86 80 6  

 
Sosiologi 30 65 2,2 58 44 36 8  

  Statsvitenskap 40 75 1,9 56 55 47 8  

  Utviklingsstudier 30 52 1,7 58 39 28 11  

Års IT og informasjonssystemer 20 57 2,9 45 20 19 1  

  Samfunnsfag 20 63 3,2 37 34 31 3  

 
Sosiologi 30 67 2,2 51 35 25 10  

  Statsvitenskap 30 24 0,8 39 23 25 -2  

  Utviklingsstudiet 20 35 1,8 34 24 22 2  

  Lokalt opptak 135 486 3,6 488 122 119 3  

Mas Global utvikling og samfunnsplanlegging 25 119 4,8 97 33 28 5  

  Informasjonssystemer 30 52 1,7 57 22 24 -2  

  Statsvitenskap og ledelse  30 61 2,0 75 21 19 2  

  Sosiologi og sosialt arbeid 25 71 2,8 55 29 18 11  

Hår Europeisk integrasjon 25 183 7,3 204 17 30 -13  

EVU Etter- og videreutdanning 0 0 0 62 182 168 14  

 
Ledelse - masterprogram       62 65 66 -1  

  EVU-studier/emner 
   

  117 102 15  

                0  

  Uspesifisert underenhet 120 546   608 821 699 122  

  Forkurs for ingeniørutdanning, Krs 60 280 4,7 322 56 59 -3  

  Forkurs til ingeniørutdanning, Grm 60 266 4,4 286 80 73 7  

  Enkeltemner         482 378 104  

  Privatister           1 -1  

  Utvekslingsstudenter - inn         203 179 24  

  Utvekslingsstudenter - ut           9 -9  

                0  

  Sum Samordna opptak 2 890  6 664  2,5  5 973  3 635  3 529  106  

  Sum Lokalt opptak 1 517  5 041  3,3  4 670  1 901  1 777  124  

  Sum Etter- og videreutdanning         829  548  281  

  SUM UIA 4 407  11 705    10 643  6 365  5 854  511  

 

Dokumentasjon: 

 
Datakilder: DBH - Studentrapporter - opptatte studenter. Spesifikasjoner som er valgt er høstsemesteret og totalfinansierte 

studenter. Interne søkere som er tatt opp på et studieprogram som en del av breddevalg er ikke registrert som 

opptatt..Opptatte studenter inkluderer studenter som har registrert seg og betalt semesteravgift pr 1.oktober.  
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Opptakskontor - søknadstall for lokalt opptak, og antall studieplasser pr program. Registreringstidspunkt tom 01.07.2015. 

Samordna opptak. Hovedopptaket (tabell SO-46). Internasjonale søkere er ikke inkludert i søkertallene - de vil derfor avvike 

fra DBH-tall hvor disse søkerne er inkludert.  

 

Studieprogram: For studieprogram som har endret navn har man valgt å sette opp sammenligbare tall i samme linje for å få en 

helthetlig tidsserie. For bachelorstudier i ingeniør kan man søke både via samordna opptak og via lokalt opptak (TRES-vei og 

Y-vei) avhengig av bakgrunn. I denne oversikten er søknadstallene slått sammen.  

Studieplasser: Antall studieplasser er totalt antall studieplasser på program inklusive studieplasser som er reservert til interne 

søkere ifm breddevalg. Antall plasser meldt inn til SO er derfor 2708, dvs (2890 plasser totalt - 182 interne plasser). Innmeldte 

plasser til SO er beregningsgrunnlag for å beregne antall søknader pr studieplass. Antall planlagte studieplasser er endret noe 

i forhold til vedtak i styresak oktober-13 og tallet kan avvike fra andre rapporteringer.  

Primærsøkere: Antall primærsøkere har en ulike definisjon i SO og i lokalt opptak.  I SO er man primærsøker kun til et 

studium. I lokalt opptak kan man være primærsøker til studieprogram på ulike institusjoner og fakultet.  Det betyr at antall 

primærsøkere i lokalt opptak ikke er sammenlignbart med antall primærsøkere i SO. 

EVU: EVU-program er basert på hvorvidt studiet har ekstern finansiering. Gradsgivende EVU-program er oppgitt separat, for 

andre EVU-studier er det oppgitt aggregerte tall pr fakultet i denne oversikten. Mange EVU-program har avvikende frister for 

oppmelding til eksamen og vil derfor ikke være inkludert i tallene på telletidspunktet, noe som betyr at antall EVU-studenter vil 

derfor være høyere enn denne oversikten viser 
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Vedlegg 2:  Kvalitetsforbedrende tiltak 

 

Fakultet/Avdeling for lærerutdanning Kvalitetsforbedrende tiltak 

Helse- og idrettsvitenskap 

 Praksisprosjekter for forbedring av praksisløp i sykepleie, 
vernepleie og psykisk helse  

 UNIK – et universitetsklinisk samarbeid mellom Klinikk for 
psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling og UiA 

Humaniora og pedagogikk 

 Skrivetrening/skrivekurs (bachelor engelsk) 

 Oppgaveseminar (bachelor historie) 

 Workshopbaserte arbeidsformer (master historie) 

 Oppstarttur (bachelor kommunikasjon) 

Kunstfag 

 Kunst i kontekst (KIK) – kompetanseutvikling, oppfølging 
sakkyndig 

 Administrativ forskningsstøtte – økt eksternfinansiering 

Samfunnsvitenskap 
 Oppstartsseminarer, hjelpelærere, masterstudenter som 

assistenter/hjelpelærere etc. 

Teknologi og realfag 

 Innføringsuke for nye teknologistudenter med fokus på faglig 
introduksjon og studieteknikk  

 Faglig introduksjon for biologistudiene  

 Sikkerhetskurs for alle studenter som skal arbeide på 
laboratorier  

Handelshøyskolen  Oppstartseminar, hjelpelærere o.l. 

Lærerutdanning 

 Hospiteringsordning for faglærere i alle lærerutdanningene 

 Kurs i akademisk skriving for studenter 

 Samarbeid med rektorer på praksisskolene, praksislærere og 
faglærere i forhold til å tydeliggjøre progresjonen i praksis 
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Vedlegg 3: EU-finansierte prosjekter ved UiA 2007-2015 

Fagmiljø/ Senter 
Tids-
perspektiv Program Prosjektnavn (tittel) 

Tilskudd 
fra EUs 
ramme-
program 
for 
forskning 
(Total 
tildeling i 
Euro) 

Tilskudd til 
andre tiltak/ 
programmer  
finansiert av 
EU (Total 
tildeling i 
Euro) 

Koordi-
nator-
rolle  
(JA/NEI) 

      2007-2013       

Pedagogikk 2006-2008 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci Mutual   100 000 NEI 

Pedagogikk 2007-2009 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci Acerish   120 000 NEI 

Pedagogikk 2007-2009 
LLP - 
Grundtvig Grundtvig   60 000 JA 

IS 2007-2010 EEA Grants Development of Widzeme University, Latvia                    52 000 NEI 

Folkehelse, Ernæring 
og Idrett 2007-2010 EEA Grants 

Healthy Lifestyles - Adam Mickiewicz 
University, Poznan   700 000   

IKT 2008-2010 
CIP-PSP-
ICT 

eGovMoNet: Utvikling av metode for e-
forvaltning. Spesielt med tanke på 
bruketilfredshet og effektivitet(2008-2010). 494 000    JA 

IKT 2008-2010 JFS-PSP 
SEMPOC: Simulation Exercise to Manage 
Power Cut Crises  540 000   NEI 

Matematikk 2008-2011 EEA Grants 
Joint education programme University of 
Nitra, Slovakia   60 000 NEI 

IS 2009-2011 
CIP-PSP-
ICT 

 ADD ME: ICT user friendly administrations, 
public services and inclusion 

0 
(Cancelled)   NEI 

Folkehelse Ernæring 
og Idrett 2009-2012 

FP7 
Cooperation 
Health 

ENERGY: EuropeaN Energy balance 
Research to prevent excessive weight Gain 
among Youth  250 000   NEI 

Musikk 2009-2012 
Interreg 
Baltic Sea 

First Motion: Distribution of digital content 
production   240 000 NEI 

IKT 2010-2014 
FP7 People 
IRSES 

S2EUNet: Security, Services, Networking 
and Performance of Next Generation IP-
based Multimedia Wireless Networks 670 000   JA 

Utvikling 2011-2015 
FP7 People 
IRSES 

VIBE-FSG-EUSAN: Prevention and 
improved diagnosis of adolescent genital 
disease in schistosomiasis endemic 
KwaZulu-Natal, South Africa     NEI 

eHelse 2012-2014 
Interreg 
North Sea iAge: e-inclusion in ageing Europe   320 000 NEI 

Naturvitenskap 2012-2014 
Interreg 
KASK-ØKS Scantick   100.000 NEI 

IKT 2012-2015 

FP7 
Cooperation 
Security 

PRECYSE: Prevention, protection and 
REaction to Cyber attackS to critical 
infrastructurEs 500 000   NEI 

Ingeniør 2012-2015 

FP7 
Cooperation 
ICT 

Hesphestos: Hard Material Small-Batch 
Industrial Machining Robot  300 000   NEI 

eHelse 2013-2015 
CIP-PSP-
ICT 

United4Health: UNIversal solutions in 
TElemedicine Deployment for European 
HEALTH care 100 000   NEI 
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Matematikk 2013-2015 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci EuroSmile   125 000 NEI 

Ingeniør 2013-2015 
Eurostars 
Eureka            RoxSolidCell 350 000   NEI 

Ingeniør 2013-2015 EEA Grants 
STOW: Small Wind Turbine Optimized for 
Wind Low Speed Conditions   300.000 NEI 

IKT/Ingeniør 2013-2016 

FP7 
Cooperation 
ICT 

SEMIAH: Scalable Energy Management 
Infrastructure for Aggregation of Households 560.000   NEI 

      2014-2020       

Kunstfag 2014-2018 

DG 
Education 

and Culture PLATFORM shift+     NEI 

CIEM 2015-2018 H2020 Smart Mature Resilience 422 474   NEI 

Naturvitenskap 2015-2018 
Interreg 

KASK-ØKS ScandTick Innovation   180 000   

CIEM 2016-2018 H2020 

COMRADES: Collective Platform for 
Community Resilience and Social Innovation 
during Crises 332 000   NEI 

CIEM 2016-2019 H2020 

iTrack: Integrated system for real-time 
TRACKing and collective intelligence in civil-
ian humanitarian missions 650 000   JA 

CIEM 2016-2019 H2020 

"Reaching out-  Demonstration of EU 
effective large scale threat and crisis 
management outside the EU" 430 000   NEI 

Informasjonssystemer   Erasmus+ MASTIS   34 015 NEI 

      SUM 3 626 474 1 991 015   

              
Forklaring på programnavn: 

EEA Grants: EØS-midler til de nye EU-lande i Øst- og Sentraleuropa    

CIP-PSP-ICT: EUs Competitiveness and Innovation Programme for Policy Support, tematisk område IKT.  

JFS-ICT: Prosjekt for EU direktoratet for Justice, Freedom and Security 
   

Interreg Baltic Sea: EUs program for interregionalt samarbeid i Østersjøområdet  
   

FP7: EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling 
   

Eurostars: EUREKA program for innovative SMB-bedrifter 
   

LPP: EUs utdanningsprogram for livslang læring 
    


