
Møteprotokoll

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand
Dato: 2. mai 2013
Tidspunkt: 12:30-15:30

Følgende medlemmer møtte:

Navn
Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder
Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk
Sigbjørn Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Frank Reichert 
(fra kl 13:15 SFU-sak 17/13) Fakultet for teknologi og realfag 
Per Kvist Fakultet for kunstfag
Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning
Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene
Marit Aamodt Nielsen Viserektor for utdanning
Kjell Tybring Andresen Formidlingsavdelingen, observatør
Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør
Kristin Wallevik Agderforskning, observatør

Forfall:

Navn
Stephen Seiler (ingen vara) Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fra administrasjonen møtte:

Navn
Simone Heinz Forskningsdirektør
Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent)
Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet
Målfrid Tangedal Forskningssekretariatet
Ellen Frivold Forskningssekretariatet
Hilde Inntjore Forskningssekretariatet
Greta Hilding Studiesekretariatet
Tord Augland Universitetsbiblioteket



SAKSLISTE

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off.

SFU 13/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 14/13 Protokoll fra forrige møte

SFU 15/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443

SFU 16/13 Programvare til undervisning og forskning 2013/1002

SFU 17/13 UiAs publiseringsutvalg - en diskusjon og en 
oppsummering fra arbeidet

2013/1080

SFU 18/13 Drøftingssak: Fakultetsvise doktorgrader 2013/1079

SFU 19/13 Forslag til Utdannings- og forskningsmelding 2012 2013/1081

SFU 20/13 Informasjonsutveksling

SFU 13/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SFU 14/13 Protokoll fra forrige møte

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra møtet 12. mars 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.

SFU 15/13 Referatsaker og orienteringer

1. Cotutelle-grader – en orientering

Kommentarer fra utvalget:
 Dette er en god ordning som er lite byråkratisk. Den fremmer faglig samarbeid og gir 

økonomiske uttelling for UiA.
 Retningslinjene må oversettes til engelsk

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering.



SFU 16/13 Programvare til undervisning og forskning

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget tar notat om innkjøp av programvare til undervisning og 
forskning til orientering med følgende kommentarer:
 xx

Kommentarer fra utvalget:
 Informasjon om programvare må gjøres godt kjent både for ansatte og studenter.
 Utvalget ønsker en oversikt over programvare som finnes og kostnader for disse. 

IT-avdelingen er kontaktet i etterkant av møtet og de viser til side på intranettet om programvare 
(passordbeskyttet): https://intra.uia.no/organisasjon/fellesadministrasjon/team-template-UiA-
V1/it-tjenester/Sider/Programvare.aspx

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tar notat om innkjøp av programvare til undervisning og 
forskning til orientering med de kommentarer som kom fram i møtet.

SFU 17/13 UiAs publiseringsutvalg - en diskusjon og en oppsummering fra 
arbeidet

Forslag til vedtak:
Utformes i lys av diskusjonen i møtet

Fra diskusjonen i utvalget:
 Det bør finnes en oversikt over all publisering uansett om den gir DBH-poeng eller ikke. 
 Tunge faglige arbeid må synliggjøres selv om de ikke gir poeng.
 Idéelt sett bør hvert fakultet gjennomgå sine lister før det sentrale utvalget har sin 

gjennomgang.
 Det antydes at UiA er mer liberal enn andre institusjoner ved godkjenning av tvilstilfeller. 

Bør det gjøres noe med det?
 De økonomiske insentivene har for mye å si på individnivå. Publiseringspoeng er en viktig 

indikator på institusjonsnivå, men den har aldri vært ment å skulle brukes på individnivå.
 UiA forsterker de økonomiske insentivene ved å øke midlene som fakultetene får ved 

poengproduksjon. Bør den økonomiske modellen endres?
 Utvalget hadde ingen forslag til endring av gjeldende rutiner.

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet.



SFU 18/13 Drøftingssak: Fakultetsvise doktorgrader

Forslag til vedtak:
Utformes i lys av diskusjonen i møtet

Fra diskusjonen i møtet:
 Nåværende prosedyrer er for omfattende.
 Det er viktig at kvalitetssikringen blir ivaretatt uansett prosedyrer.
 Utvidelse av en spesialisering må være reell ved at det er felles opplæringsdel osv., men skal 

en utvidelse godkjennes på samme måte som en spesialisering?
 Kan man ha et fakultetsprogram uten så rigide spesialiseringer? UiB har kun ett 

doktorgradsprogram på institusjonsnivå.
 Det er fint med et program uten spesialiseringer, samtidig som spesialiseringer også har en 

markedsføringsverdi. En mulig løsning er å markedsføre tematiske områder innenfor et 
program

 Selv om fakultetene selv beslutter å utvide eller opprette nye spesialiseringer så må det 
rapporteres til styret.

 Hva kommer til å stå på vitnemålet dersom spesialiseringen blir veldig vid?
 Mastergrad må ikke være et krav for å ha doktorgradsutdanning på området. UiA rekrutterer 

i liten grad fra egne masterprogram til sine doktorgradsutdanninger.
 Det ble foreslått at det opprettes en arbeidsgruppe som ser på problemstillinger rundt 

fakultetsvise doktorgrader.

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget vedtar at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på 
problemstillinger rundt fakultetsvise doktorgrader. Forslag til mandat og sammensetning legges 
fram i neste SFU-møte.

SFU 19/13 Forslag til Utdannings- og forskningsmelding 2012

Forslag til vedtak:
1. Det sentrale forskningsutvalget tar Utdannings- og forskningsmelding 2012 til etterretning.
2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide eventuelle 

endringer.
3. Saken går videre til universitetsstyret.

Administrasjonen noterte seg kommentarer og endringsforslag.

Enstemmig vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



SFU 20/13 Informasjonsutveksling

Utvalget ble spurt om temaønsker for heldagsseminaret 12. juni og følgende ble notert:
 Hvordan øke forskningen ved eksternfinansiering?
 Hvordan øke forskningen ved internfinansiering?
 Hvordan øke forskningen ved fakultetets satsinger?
 Hva betyr det å ha et samfunnsansvar?
 Det er et ønske å ha seminaret på Campus Kristiansand


