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Referatsaker og orienteringer 
 

1. Innspill til regjeringens forskingsmelding 

Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal 

legges frem for Stortinget våren 2013. Regjeringen har hatt en åpen 

innspillsrunde med frist 28. mars 2012. Samme dag arrangerte KD en 

åpen innspillskonferanse hvor sentrale aktører ble invitert til å presentere 

sine innspill. 

UiA, UiN og UiS har utarbeidet et innspill sammen. Alle innspillene 

finnes på KDs webside:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-

forskningsmelding-2013/innspill/innspill-fra-uin-uis-og-

uia.html?id=678028 

 

2. Innspill til Regionalt utviklingsprogram Agder 2012 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
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Orienteringssak 

 

Innspill til Regionalt utviklingsprogram Agder 2012 

Bakgrunn 

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har i vedlagte brev av 23. mars 2012 bedt om innspill til 

Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2013. RUP-midlene består av regional- og distriktsutviklingsmidler 

fra KRD og fylkeskommunale konsesjonskraftinntekter. 

Når det gjelder midlene fra KRD har de følgende føringer om hva bruken skal bidra til: 

- å styrke verdiskapingen i næringsmiljø 

- å utvikle attraktive arbeidsplasser ved å fremme innovasjon, omstilling og nyetablering 

- å utvikle lokal infrastruktur, kompetanse og attraktive steder. 

I 2012 blir det brukt 45,7 mill. kroner til prosjekter og tiltak innenfor RUP Agder. 

 

Fylkeskommunene ber nå om innspill, tiltak og prosjekter som er koblet til et av de fem 

satsingsområdene i Regionplan Agder 2020: 

1. Klima 

2. Det gode livet 

3. Utdanning  

4. Kommunikasjon  

5. Kultur 

I tillegg vil prosjekter av felles interesse for kommuner, statlige regionale aktører, FoU-miljøer, 

næringsliv og interesseorganisasjoner bli prioritert. 

Følgende kriterier vil bli vektlagt når prosjekter skal vurderes: 

- Innovasjon og nyskaping 

- Klima- og miljøeffekt 

- Likestillingseffekt 

- Sysselsettingseffekt 

- Regional effekt for hele eller deler av fylkene 

- Utløsningseffekt for andre økonomiske virkemidler 

- Omdømme 

Muligheter for Universitetet i Agder 

Alle utdannings- og forskningsområder som har regional betydning og sammenfaller med 

ovennevnte kriterier og fokusområder bør nevnes i et felles innspill fra UiA. 
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Kort om Agderstipendiater 

I 2007 fikk UiA tildelt midler til 6 stipendiatstillinger, de såkalte Agderstipendiatene. I prosessen la 

fylkeskommunene vekt på at det skulle være problemstillinger som var relevant for regionen. 

Følgende stillinger ble tildelt: 

 Humaniora og pedagogikk  
Tema: multimodalitet  
Stipendiat Bjørg Nyjordet  

 Helse- og idrettsfag 
Tema: aldring og helse  
Stipendiat Solveig Tomstad  

 Økonomi og samfunnsfag 
Tema: eigendomsøkonomi 
Stipenduiat Eirin Mølland  

 Teknologi og realfag 
Tema: polyaromatiske hydrokarbon i vatn og luft 
 

 Helse- og idrettsfag 
Tema: fysisk aktivitet hos vaksne/eldre 

 Kunstfag 
Tema: musikk i Agder 

 

Oversikten nedenfor viser antall stipendiatstillinger tildelt UiA over statsbudsjettet fra 2007 frem til 

2012.  

År Antall nye stipendiatstillinger fra 
KD 

2006 6 

2007 Ingen nye 

2008 7 

2009 3 + 6 i RNB øremerket MNT-fag 

2010 Ingen nye 

2011 Ingen nye 

2012 Ingen nye 

Oversikten gir en god illustrasjon på at Universitetet må søke andre finansieringskilder for sine 

stipendiatstillinger om en skal opprettholde ønsket nivå på rekrutteringen.  

 

Oppsummering 

UiA bør i sitt innspill til RUP vise til forskningsområder som korresponderer med både 

satsingsområdene for regionplan 2020 og ihensyntar de av utvalgskriteriene som vil være relevante. 

Fakultetene bør også gi innspill på andre prosjekter/tema som kan være relevante for RUP og som 

faller inn under innsatsområder og som er av relevans for regionen. 
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Saksbehandler har hatt en dialog med fylkeskommunen om form på innhold. Det som ønskes er 

korte beskrivelser av muligheter, og ikke noe som kan ligne søknader og prosjektbeskrivelser. Det er 

derfor viktig å være kort, poengtert og klart vise relevans i de innspill UiA sender videre. 

Fakultetene utarbeider innspill til forskingssekretariatet v/ Rachel Funderud Syrtveit innen 1. juni 

2012. 

 

 

Side 7



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2011/2509 

Saksbeh: Dag G. Aasland 

                       Simone Heinz 

                       Wenche Flaten 

Dato: 23.04.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

20/12 Det sentrale forskningsutvalget 03.05.2012 

 

Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 
 
Universitetet i Agder fikk i oktober 2011 kr. 17 mill. i gave fra Ugland Teknopark AS. I tillegg har Norges 
Forskningsråd gitt en gaveforsterkning på kr. 4,25 mill. Til sammen har UiA med dette 21,25 mill. kr. til 
disposisjon. Sak om hvordan Ugland-gaven skal forvaltes ble behandlet i SFU 2. februar – SFU-sak 05/12 
og i styret 22. februar – S-sak 09/12. Rektor fastsatte etter fullmakt retningslinjer for søknadsprosessen 
og midlene ble lyst ut internt i brev 8. mars med søknadsfrist 13. april. (Brev med styrevedtak og 
retningslinjer er vedlagt.) 
 
 
Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning hadde anledning til å sende inn tre prioriterte søknader 
hver. Innen fristens utløp var det kommet inn 17 søknader (vedlagt): 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
1. Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning 
2. Agder Dialektarkiv 
3. Tidlig krøkes skal… Utvikling av en pedagogisk modell for oppbygging av et godt læringsmiljø for 

skolebegynnere 
 
Fakultet for teknologi og realfag 
1. Tverrfaglig brobygger ved CIEM 
2. UiA og HI: Samarbeid om forskning og undervisning i marin økologi 
3. Oppbygning av UIA-NODE: Mekatronikk forskningssenter 
 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
1. COMPOL – The rise of Common Political Order 
2. The Internationalization of Non-Profit Non-Governmental Organizations 
3. Regionale fortrinn for næringsutvikling i Agder 
 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  
1. eHelse og omsorgsteknologi 
2. Mot en ny nordisk livsstil på Agder 
3. Utviklingssentraenes (USHT) rolle for interkommunal kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning på 

Agder 
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Fakultet for kunstfag 
1. Kunst i Kontekst (KiK) 
2. Musikkteknologi i grenselandet mellom kunstnerisk utøvelse og høyteknologisk spisskompetanse 
 
Avdeling for lærerutdanning 
1. Praktiske synteser som et element i basisforståelsen av profesjonsforskning 
2. Pi2 – Higher Education and ICT initiative (fellessøknad) 
3. Tidlig krøkes – forskerpris for barn og unge 
 
I følge retningslinjene kan det søkes om midler til forskningsprosjekter og forskningsstillinger. I tillegg 
skal søknadene være relevante i forhold til regionen, UiAs forskningsstrategi og det skal være definert 
som langsiktig, grunnleggende forskning. Styret vedtok å fordele midlene over en periode på fire år, det 

tilsier at denne tildelingen begrenses til max 1/4 av beløpet. 
 
Søknadene ble først vurdert ut fra om de tilfredsstiller disse kravene. Følgende søknader oppfyller ikke 
ett eller flere krav og kan dermed ikke støttes: 
 

 Begrunnelse: 

UiA og HI: Samarbeid om forskning og 
undervisning i marin økologi 

Oppfyller ikke krav om å være et 
forskningsprosjekt/at det søkes om 
forskerstillinger. Det søkes om midler til drift for 
forskningsmiljøet. 

Oppbygning av UIA-NODE: Mekatronikk 
forskningssenter 

Oppfyller ikke krav om å være et 
forskningsprosjekt/at det søkes om 
forskerstillinger. Det søkes om driftstilskudd i en 
oppbyggingsfase for forskningssenteret. 

COMPOL – The rise of Common Political Order Søknadsskjema er ikke benyttet. 
Det kommer ikke godt fram i søknaden at dette har 
relevans for UiAs forskningsstrategi. Søknaden 
vurderes til ikke å være relevant for regionen. 

The Internationalization of Non-Profit Non-
Governmental Organizations 

Søknadsskjema er ikke benyttet. 
Det finnes ingen begrunnelse for at dette er 
langsiktig, grunnleggende forskning.  
Prosjektet ansees for å være lite relevant for 
regionen. 

Musikkteknologi i grenselandet mellom 
kunstnerisk utøvelse og høyteknologisk 
spisskompetanse 

Det er litt uklart hva søknaden gjelder utover det 
som er beskrevet i tittelen. 
Det er vanskelig og å finne begrunnelser for at 
dette er relevant for UiAs forskningsstrategi og for 
at det er langsiktig grunnleggende forskning. 

Praktiske synteser som et element i 
basisforståelsen av profesjonsforskning 

Det er søkt om midler til prosjektledelse, men det 
går ikke fram noe om forskningen i dette 
prosjektet.  

Pi2 – Higher Education and ICT initiative 
(fellessøknad) 

Søknadsskjema er ikke benyttet. 
Det kommer fram i søknaden at det skal utvikles et 
forbedret læringsmiljø. Dette må defineres som 
utviklingsarbeid og oppfyller ikke kravet om å være 
langsiktig, grunnleggende forskning. 
Søknaden er begrunnet ut fra UiAs strategi, men 
ikke ut fra UiAs forskningsstrategi. 

Tidlig krøkes – forskerpris for barn og unge Oppfyller ikke krav om å være langsiktig, 
grunnleggende forskning. 
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Det ble deretter gjort en vurdering av de resterende søknadene for å vurdere relevansen i forhold til 
regionen og til UiAs forskningsstrategi. 
 

 Strategi Regional relevans 

Digital tekstkompetanse og bruk av 
læringsressurser i ny 
grunnskolelærerutdanning 

Høy strategisk relevans. 
Inngår i toppsatsingsområdet 
MULTIKUL. SFF-søknad er 
sendt. 

Ikke regionalt relevant.  
Dette er ikke spesifikt for 
regionen, men like relevant 
nasjonalt. 

Agder Dialektarkiv Ikke strategisk relevant.  Høy regional relevans.  
Spesifikt for Agder. 

Tidlig krøkes skal… Utvikling av en 
pedagogisk modell for oppbygging av 
et godt læringsmiljø for 
skolebegynnere 

Middels strategisk relevans. 
Begrunnelsene er gjort i 
forhold til fakultetets strategi 
og ikke til UiAs 
forskningsstrategi. 

Middels regional relevans. 
 

Tverrfaglig brobygger ved CIEM Høy strategisk relevans. 
Toppsatsing for UiA. SFF-
søknad er sendt. 

Middels regional relevans. 
Det vises i søknaden til at et 
senter vil gi økt samarbeid 
med næringslivet på Agder, 
men forskningsresultatene 
er ikke spesifikke for Agder. 

Regionale fortrinn for 
næringsutvikling i Agder 

Middels strategisk relevans. Høy regional relevans. 
Omhandler 
næringsutviklingen i 
regionen. 

eHelse og omsorgsteknologi Høy strategisk relevans. 
Toppsatsing for UiA. 

Høy regional relevans. 
Tar sikte på å løfte fram e-
helsesatsingen på Agder. 

Mot en ny nordisk livsstil på Agder Middels strategisk relevans. 
 

Høy regional relevans. 
Fokus på lokal mat, livsstil og 
miljø. 

Utviklingssentraenes (USHT) rolle for 
interkommunal kunnskapsutvikling 
og kunnskapsspredning på Agder 

Middels strategisk relevans. 
 

Høy regional relevans. 
Prosjektet er utviklet i nært 
samarbeid med 
utviklingssentraene i begge 
fylker. 

Kunst i Kontekst (KiK) Middels strategisk relevans, 
med potensiale til å bli høy 
strategisk relevant. 

Middels regional relevans. 

 
Det er én søknad som skårer høyt både på strategisk og regional relevans – eHelse og 
omsorgsteknologi. Det søkes om dekning av 50 % forskningstid for professor i 4 år + kr 100.000 i 
driftsmidler pr. år. Totalt kr 2.509.000. Senter for eHelse og omsorgsteknologi trenger sterkt å få økt 
toppkompetanse innen forskning. Dette er en kritisk faktor for at dette satsingsområdet lykkes for UiA. 
Den beste måten å få til dette er å tilsette en professor som driver forskning. Fakultetet vil etter denne 
fireårsperioden dekke opp professorstillingen innenfor ordinært budsjett. 
 
Tanken var å dele ut ca ¼ av midlene i denne første runden. Midlene ble lyst ut med forholdsvis knapp 
frist. Noen av søknadene bærer preg av at man har hatt litt for liten tid på seg til å lage gjennomtenkte 
og gode søknader. Det foreslås derfor at man denne gangen kun tildeler midler til det ene prosjektet 
som fikk høy skår på alle punkter. Resten av midlene fra første runde foreslås å legges sammen med 
midler for neste runde og vil således deles ut i november 2012. 
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Forslag til vedtak: 
1. Det sentrale forskningutvalget anbefaler at søknad om delfinansiering av professorat i eHelse og 

omsorgsteknologi støttes med kr 2.509.000. 
2. Det foreslås at de resterende midler fra denne søknadsrunden tildeles i neste runde - november 

2012. 
3. Saken går videre til styringsgruppen og deretter til universitetsstyret for endelig behandling. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Utlysingsbrev med styrevedtak og retningslinjer 

2 Søknader (sendes separat til utvalgets medlemmer) 
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 Fakultetene  
Avdeling for lærerutdanning 

  

Dato: 8. mars 2012 

  

Vår ref.: 2011/2509 

 

Saksbehandler: 

Wenche Flaten 

wenche.flaten@uia.no 

Besøksadresse: Gimlemoen 25 A 

Direkte: 38 14 17 03 

Faks: 38 14 12 01 

 

 

 
 

 

UTLYSING AV MIDLER FRA UGLAND-GAVEN 
__ 

Universitetet i Agder fikk i oktober 2011 kr. 17 mill. i gave fra Ugland Teknopark AS. I tillegg har 

Norges Forskningsråd gitt en gaveforsterkning på kr. 4,25 mill. Til sammen har UiA med dette 21,25 

mill. kr. til disposisjon. Føringen for gaven fra Ugland er at den skal anvendes til forskning på UiA, 
særlig til forskning som også er relevant for regionen, og at den skal forvaltes av en styringsgruppe 

oppnevnt av partene, dvs. Ugland Teknopark AS og UiA. Føringen for gaveforsterkningen fra Norges 

Forskningsråd er at midlene skal gå til langsiktig grunnleggende forskning. 
 

Styret behandlet sak om forvaltning av Ugland-gaven i sitt møte 22. februar (S-sak 9/12) og fattet 

følgende vedtak: 
1. Styret vedtar at søknader om bruk av Ugland-gaven kan fremmes fra fakultetene/Avd. for 

lærerutdanning til Det sentrale forskningsutvalget (SFU). Fakultetene/Avd.for lærerutdanning kan 

sende inn inntil tre forslag per søknadsrunde i prioritert rekkefølge. Rektoratet kan fremme egne 

forslag. Etter anbefaling fra SFU og behandling i styringsgruppen fattes vedtak i styret. Vedtak om 
bruk av gavemidlene bør knyttes opp til styrets behandling av budsjett og revidert budsjett, dvs. i 

november- og i junimøter. Det kan likevel være tilstrekkelig med én behandling pr. år.  

2. Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/stillingens bidrag til å oppfylle forskningsmålene i UiAs 
strategiplan og relevans for regionen. Tildelingene bør gjenspeile den faglige bredden i 

universitetets forskning og forskningsambisjoner slik dette materialiserer seg over hele 

institusjonen. Midlene skal gå til langsiktig grunnleggende forskning. Det må redegjøres for disse 
punktene i søknaden. 

3. Tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 år. Det forhindrer ikke at det kan tildeles 

midler både for ett og over flere år. 

4. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, førsteamanuensis-, postdoc- 
og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag til faste stillinger, forutsettes det at 

fakultetet selv dekker kostnadene etter at gavens tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å 

dekke personalkostander til forskning, men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig 
grunnleggende forskning). Bruken av midlene skal følge UiAs reglement for bidrags- og 

oppdragsaktivitet. 

5. Rektor får fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer rundt søknadsprosessen i samsvar med 

vedtakene ovenfor. 
6. Rektor får fullmakt til å oppnevne UiAs representanter til styringsgruppen. 

 

Rektor har fastsatt retningslinjer for søknadsprosessen. Retninglinjene er som følger: 
1. Søknader om bruk av Ugland-gaven kan fremmes fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 

innen gitt frist. Det kan sendes inntil tre forslag fra fakultetet/avdelingen per søknadsrunde i 

prioritert rekkefølge. Søknaden stiles til Det sentrale forskningsutvalget (SFU). Rektoratet kan 
fremme egne forslag. 

2. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, førsteamanuensis-, 

post.doc- og stipendiatstillinger).  
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Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/-stillingens bidrag til å oppfylle forskningsmålene i 
UiAs strategiplan og relevans for regionen. Midlene skal gå til langsiktig grunnleggende forskning. 

3. Dersom fakultetet søker om bidrag til faste stillinger, forutsettes det at fakultetet selv dekker 

kostnadene etter at gavens tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke 
personalkostnader til forskning, men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende 

forskning.) Bruken av midlene skal følge UiAs reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet. 

4. Søknaden utformes ut fra gjeldende mal, maksimum to sider. Søknadene må begrunnes ut fra 

kriteriene i pkt. 2, samt inneholde budsjett differensiert etter år med hva/hvilke typer aktivitet som 
inkluderes (stilling, reise, drift…) og hva som eventuelt dekkes av fakultetet/avdelingen eller andre 

kilder. 

5. Det kan søkes om midler for ett eller flere år.  
6. Søknadene behandles i SFU, deretter av styringsgruppen. Endelig tildeling gjøres av styret. 

Første tildeling gjøres i styrets junimøte 2012 i tilknytning til revidert budsjett (søknadsfrist 13. 

april). Deretter er det planlagt å gjøre tildelinger i tilknytning til styrets behandling av budsjett i 
november 2012, november 2013 og november 2014 (søknadsfrist 1. oktober hvert år). Det tas sikte 

på å dele ut ca. ¼ av totale gavemidler ved hver tildeling. (Totalt beløp gavemidler er på 21,25 mill 

kr.) 

7. Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning rapporterer om bruken av midlene for kalenderåret innen 
1. februar året etter. Rapporten må inneholde regnskapsoversikt og gi kort status i forhold til 

framdrift og innhold (maks 2 sider). Midlene overføres ved at enhetene sender internfaktura til 

forskningssekretariatet sammen med rapporten. 
 

Styringsgruppen får slik sammensetning: 

Viserektor for forskning, formidling og nyskaping 
Representant fra Ugland Teknopark AS 

Universitetsdirektøren eller den han oppnevner 

Sekretariat: Forskningssekretariatet og økonomidirektør 

 
Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning inviteres herved til å sende inn søknader om gavemidler. 

Søknadene utformes i tråd med vedlagte mal. 

 
Frist: 13. april til Forskningssekretariatet v/ Wenche Flaten. 

 

Søknadene vil behandles i SFU 3. mai og deretter i styringsgruppen. Endelig vedtak om tildeling gjøres 

av universitetsstyret 20. juni. 
 

 

Vennlig hilsen 
 

 

Dag G. Aasland  
Viserektor for forskning, formidling og nyskaping  

 

 

Vedlegg: Søknadsmal 
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Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner 2012 
 
I forbindelse med Handlingsplan for likestilling vedtok universitetsstyret i styresak 176/07 å innføre en 
ordning med kvalifiseringsstipend til det underrepresenterte kjønn. Stipendene ble delt ut i 2008, 2009 
og 2010 (totalt kr 500 000 hvert år). I 2011 ble det ikke avsatt budsjettmidler til dette formålet, men for 
2012 har styret igjen avsatt midler – kr 400 00 totalt. Retningslinjene ble oppdatert i 2010 (SFU-sak 
35/10) og det Det sentrale forskningsutvalget foretar fordelingen etter disse retningslinjene (vedlegg 1). 
 
I 2008 var fordelingen slik: 
Kr 100 000 til: Anne Ryen, Helje Kringlebotn Sødal, Sylvi Sandvik og Monica Klungeland Torstveit 
Kr 50 000 til: Ellen C. Nyhus og Siemeke Bøhnisch 
 
I 2009 var fordelingen slik: 
Kr 100 000 til: Solveig Botnen Eide, Solveig Sagatun, Bjørg Seland, Inger Johanne Håland Knudsen og 
Anne Berit Fuglestad. 
Solveig Botnen Eide og Solveig Sagatun har i ettertid fått innvilget å overføre stipendene til 2010. 
 
I 2010 var fordelingen slik: 
Kr 100 000 til: Turid Skarre Aasebø, Henny Fiskå Hägg, Astrid Birgitte Eggen, Brit Lyngstad og Merete 
Elnan. 
 
Invitasjon til å søke stipend ble sendt til fakultetene 20.02.2012 (vedlegg 2).  
 
Mottatte søknader 
Det var kommet inn 9 søknader da fristen gikk ut 16. april: 

Navn (prioritert rekkefølge fra fakultetene) Tittel Søker på 

   

Fakultet for humaniora og pedagogikk   

Anne Dorte Tveit Førsteamanuensis Professor 

Stefanie A. Hillen Førsteamanuensis Professor 

Anne Løvland Førsteamanuensis Professor 

   

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap   

Eli Hustad Førsteamanuensis Professor 

   

Fakultet for kunstfag   
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Randi Margrethe Eidsaa Førstelektor Doktorgrad 

   

Fakultet for teknologi og realfag   

Claire Vaugelade Berg Førsteamanuensis Professor 

Kirsti Vindal Halvorsen Førsteamanuensis Doktorgrad 

   

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap   

Ulrika Söderhamn Førsteamanuensis Professor 

Inger Beate Larsen Førsteamanuensis Professor 

 
I følge likestillingsrapporten for 2008-2011 er det nå ca 22 % av professorene ved Universitetet i Agder 
som er kvinner. Det er lavt, men allikevel høyere enn flere andre institusjoner i sektoren – UiS, UMB, 
NTNU, UiN. UiA har en målsetting om 40 % kvinner innenfor alle stillingskategorier, så det er dermed 
langt igjen til målet. To fakulteter har imidlertid oppfylt dette kravet innenfor professorkategorien – 
Fakultet for humaniora og pedagogikk med 42 % kvinner og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap med 
40 % kvinner. 
Ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er andelen 9,4 % kvinner, ved Fakultet for teknologi og 
realfag 11,6 % og ved Fakultet for kunstfag 9,6 %. 
I løpet av 2011 har fem nye kvinner blitt professorer ved UiA. Fire av disse har fått stipendmidler og de 
har uttrykt at dette har bidratt for å hjelpe dem fram til opprykk.  
 
I følge retningslinjene skal søkere som er i sluttfasen for opprykk til professor ha førsteprioritet. 
Det er i år 7 søknader om stipend til kvalifisering for opprykk til professor og det foreslås at vurdering 
om tildeling av stipendmidler foretas blant disse og at søknadene om stipend for fullføring av 
doktorgrad holdes utenfor i denne tildelingen. 
 
Følgende kan oppsummeres om søkerne til stipend for å nå professorkompetanse: 
 
Anne Dorte Tveit 
Ved frikjøp vil hun kunne fullføre arbeid som gjør det sannsynlig å søke om professorkompetanse 
høsten 2013. Kompetansen vil være betydningsfull for masterstudiet, men også for spesialiseringen 
innen pedagogikk i doktorgradsprogrammet. Hun har avtale om veiledning av professor ved instituttet. 
 
Stefanie A. Hillen 
Stipendet vil gi mulighet for å fullføre arbeid som øker sjansen for å nå professorkompetanse. 
Kompetansen vil bli verdifull i forhold til ny spesialisering innen pedagogikk i doktorgradsprogrammet. 
Hun har mulighet for å bli veiledet av professorer på eget institutt og ved eksterne 
samarbeidsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. 
 
Anne Løvland 
Stipendet vil kunne gi frikjøp høsten 2012 og våren 2013 for å arbeide med prosjekt som vil utdype 
kompetansen. Hun har også planer om å skrive en artikkel som kan publiseres i internasjonalt tidsskrift 
og dermed gi styrking av kompetansen. 
 
Eli Hustad 
Stipendet vil kunne gi frikjøp fra undervisning i 2013 og vil kunne bidra til ferdigstillelse av pågående 
artikler som tenkes publisert i anerkjente journaler og som således vil heve kompetansen. 
 
Claire Vaugelade Berg 
Stipendet ønskes brukt til frikjøp av undervisning i studieåret 2012/2013. Hun mangler trolig et par 
artikler i topptidsskrifter der hun er eneforfatter før hun kan søke opprykk til professor. Frikjøp vil frigi 
tid til å fullføre dette arbeidet. 
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Ulrika Söderhamn 
Stipendet vil kunne gi frikjøp for å jobbe videre med prosjekt som vil øke kompetansen. 
 
Inger Beate Larsen 
Hun er blitt vurdert av sakkyndig komité til å være «på god vei til professorkompetanse». Stipendet vil 
kunne bidra til å komme nærmere. 
 
Ut fra søknadene vurderes det at Anne Dorte Tveit og Claire Vaugelade Berg har kortest tid igjen før de 
kan søke om professorkompetanse. Det foreslås derfor at de får stipend på kr 100.000 hver. 
 
De andre søkerne framstår som relativt like når det gjelder progresjon og det foreslås derfor at de to 
siste stipendene deles ut med tanke på %-andel kvinner og oppbygging av fagmiljø.  
 
Fakultet for kunstfag har ingen søkere som er i sluttfasen for å søke om professoropprykk.  
 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har som nevnt en kvinneandel på 9,4 % som er den laveste 
blant fakultetene ved UiA. Det foreslås derfor å tildele kr 100.000 i stipend til Eli Hustad. 
 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har forholdsvis høy kvinneandel blant professorene, men totalt 
er det kun 5 professorer på dette fakultetet. Fakultetet arbeider for å øke andelen førstestillinger 
generelt og det foreslås derfor at Ulrika Söderhamn tildeles stipend på kr 100.000. 
 

 

Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tildeler kvalifiseringsstipend på kr 100.000 til: 

 Anne Dorte Tveit, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 Claire Vaugelade Berg, Fakultet for teknologi og realfag 

 Eli Hustad, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 Ulrika Söderhamn, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
 

 

 

 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for tildeling 

2 Utlysingsbrev 20.02.2012 

3 Søknader (sendes utvalgsmedlemmene separat) 
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Kvalifiseringsstipend for kvinner 

 
Retningslinjer for tildeling av stipend som kvinnelige ansatte kan søke på i 

kvalifiseringsfasen 

 

 
1. Formål med innhold i stipendordningen 

Formålet med stipendet er å gi det underrepresenterte kjønn som ved UiA er kvinner, i 
vitenskapelige stillinger mulighet for å fullføre sitt arbeid med doktorgrad eller endelig 

kvalifisering til dosent/professorstilling. 

 

Hva stipendet omfatter 

Stipendet utbetales til – og disponeres av – fakultetet til ovennevnte formål.  Maksimalt 

tildeling pr person settes til 100 000 kr.  Stipendet tildeles èn gang pr person. 

 

2. Hvem kan søke 

Stipendet kan tildeles: 

 Førsteprioritet: Kvinnelige ansatte som er i sluttfasen for å søke opprykk til 

dosent/professorstilling 

 Andreprioritet: Fast vitenskapelig ansatte kvinner for fullføring av doktorgrad  

 

Kriterier for tildeling 

Bare søknader som fakultetsledelsen har valgt å rangere og har forpliktet seg til å legge 
forholdene til rette for, vil bli støttet.  I tillegg vektlegges følgende: 

 Relevans for søkerens kompetanseutvikling 

 Kvaliteten på søknaden, herunder mål, realistisk framdrift, fagmiljø og faglig 

veiledning 

 Kvalifiseringsarbeider innenfor universitets satsingsområder eller andre 

fagområder der UiA anser det som særlig viktig å bygge opp kompetanse 

 

3. Søkerens plikter og rettigheter ved tildeling 

Dersom kvalifiseringsarbeidet avsluttes før stipendperioden er avsluttet, plikter søkeren 

straks å informere Forskningsutvalget om dette.  Også dersom det oppstår pauser i 
kvalifiseringsarbeidet eller arbeidet forsinkes, skal Forskningsutvalget informeres.  

Forskningsutvalget bestemmer i begge tilfeller hvordan resten av stipendmidlene skal 

disponeres.  
 

Søkeren beholder sin ordinære lønn i stipendperioden.  Forskningsutvalget fastsetter en 

grunntildeling til reise og drift for dem som har fått innvilget stipend.  Bruken av stipendiet 

avtales med fakultetsledelsen.  
 

Rapportering: 

Søkere som har fått tilsagn om stipend, skal avlegge kort rapport til fakultetsledelsen. 
 

4. Fakultetets plikter og rettigheter ved tildeling 

I forbindelse med rangeringen skal fakultetene ta stilling til følgende forhold som vil bli 

vektlagt ved fordeling av stipendmidlene: 

 Om søknaden tilfredsstiller kriteriene i disse retningslinjene 

 Om stipendmidlene lar seg innpasse i fakultetets planer 

 Om tids-, framdrifts- og finansieringsplanene er realistiske 
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 Om fakultetet har nødvendig utstyr og ressurser til å innfri de krav prosjektet 

stiller eller om dette er sikret på andre måter 

 Om det er mulig å skaffe vikar 

 

Fakultetet har følgende forpliktelser når tildeling er skjedd i samsvar med fakultets 

rangering og vurderingen: 

 Skaffe vikar for de oppgavene søkeren får fritak fra slik at stipendperioden kan 

avvikles som forutsatt.  Hvis det viser seg umulig å skaffe vikar, skal fakultetet 

snarest meddele dette til søkeren og Forskningsutvalget.  Forskningsutvalget 

vurderer da om stipendet skal omfordeles. 

 Legge til rette for at søkeren kan benytte mest mulig av sin tid til 

kvalifiseringsarbeidet.  Dette vil særlig gjelde organisering av 
undervisningsoppgaver, men kan også omfatte fritak fra administrative oppgaver. 

 Stille ressurser til disposisjon til utstyr og lignende. 
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 Dekaner og fakultetsdirektører ved fakultetene 
Instituttledere 

  

 
  

Dato: 20.02.2012 

  

 

  

  

  

Besøksadresse:  

Direkte: 38 14 11 69 

  

 

 

 

 
 

Utlysing av stipend som ansatte kvinner kan søke på i kvalifiseringsfasen 
 

   Styret vedtok i sak 176/07 følgende:  
500 000 kr avsettes til stipendmidler som ansatte av det underrepresenterte kjønn kan søke på i 

kvalifiseringsfasen. Maksimal tildeling per person settes til kr 100 000 kr og midlene skal primært 

brukes til ”frikjøp” fra undervisning for meritterende forskning, eventuelt til forlengelse av 

stipendiatperiode for fullføring av doktorgrad for personer som er aktuell for tilsetting i førstestilling.  
Midlene fordeles av forskningsutvalget etter prioritert søknad fra fakultetene.  Nærmere retningslinjer 

utarbeides.  

 
Vedtaket er et underpunkt under Handlingsplan for likestilling.  Det er grundig dokumentert at det ved 

UiA er en sterk skjevfordeling mellom kjønnene i vitenskapelige stillinger.  Denne skjevfordelingen 

øker dess høyere opp en kommer i hierarkiet.  Blant vitenskapelige ansatte totalt ved UiA er det ca  
60 % menn.  Av professorer er det ca 77 % menn.   

 

Retningslinjene er utarbeidet og vedtatt av Det Sentrale Forskningsutvalget i sak 28/08.  Se vedlegg. 

 

         SAK SFU 28/08: Retningslinjer for stipend til det underrepresenterte kjønn 

 

 Vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar vedlagte Retningslinjer for tildeling av 

stipendmidler som ansatte av det underrepresenterte kjønn kan søke på i 

kvalifiseringsfasen, med unntak av at fakultetene må bidra med tilsvarende midler 

som stipendtildelingen. 

2. Stipendmidlene lyses ut umiddelbart slik at søkere kan få tilsagn så raskt at de om 

mulig kan få dette inn på arbeidsplanene sine i år. 

3. Det sentrale forskningsutvalget tildeler stipendene. 

4. Stipendmidlene tildeles kun kvinner. 

5. Fakultetene rapporterer om tildelte stipend i den årlige kvalitetsrapporten.  
 

For 2012 er det satt av kr 400 000 på budsjettet til stipenddmidler i kvalifiseringsfasen. 

 

Frist for å søke stipendmidler for kvalifisering til professor eller for å fullføre doktorgrad, samordnes 

av fakultetet og sendes i prioritert rekkefølge til det sentrale forskningsutvalget innen 16. april 2012.  

 

 

 

Ragnhild Lager 

likestillingsrådgiver 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/975 

Saksbeh: Forskningssekretariatet 

Dato: 23.04.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

22/12 Det sentrale forskningsutvalget 03.05.2012 

 

Forslag til forskningsmelding for 2011 
 

Den foreliggende forskningsmeldinga gjelder kalenderåret 2011 og er en rapport over forskning 

og forskerutdanning. 

 

Målet med forskningsmeldinga er å gi en oversikt over forskning, formidling og 

forskerutdanning ved UiA i 2011. Forskningsmeldinga skal presentere forskningsrelatert 

statistikk og annen informasjon på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte. Forskningsmeldinga 

er i hovedsak ment til internt bruk ved UiA, og den skal gi tilsatte på alle nivå nyttig 

informasjon om status på forskning og forskerutdanning ved UiA. Men den vil også bli brukt av 

våre eksterne samarbeidspartnere. 

 

Primærkilden til tabellene i forskningsmeldinga er data fra Database for statistikk om høgre 

utdanning (DBH). I tillegg er det benyttet data fra blant annet NFR, FS og Cristin. Data er også 

blitt hentet fra ulike dokumenter, for eksempel som Rapport/Plan, forskningsdelen av 

fakultetenes kvalitetsrapporter (vedlagt), UiAs andre rapporter og dokumenter.  

 

KDs tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner blir offentliggjort 8. mai. Det vil trolig 

være aktuelt å hente inn noen data fra denne til forskningsmeldinga. Det vil også være aktuelt å 

ta inn eventuelle endringer på grunnlag av diskusjonen i SFU, samtidig som det antakelig må 

gjøres noen andre endringer av innholdsmessig eller strukturell art. 

Det foreslås derfor at viserektor får fullmakt til å ferdigstille dokumentet før oversendelse til 

universitetsstyret. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tar forskningsmeldinga 2011 til etterretning. 

2. Viserektor for forskning får fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer. 

3. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til forskningsmelding for 2011 

2 Fakultetsrapporter 
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Forskning, formidling og forskerutdanning 
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1. Innledning 
I år er vi halvveis i nåværende strategiperiode, og skal revidere Strategisk plan for Universitetet i 
Agder 2010-2015. Da blir det spesielt viktig å spørre seg hva vi har oppnådd i strategiperioden på 
forskningsaktiviteten så langt og hva vi vil og må oppnå de neste årene framover. 
 
Hva har vi oppnådd? I 2010 gjorde vi et stort sprang i publiseringsmengde med en økning på 52 % i 
publiseringspoeng i forhold til 2009-nivå. I 2011 har publiseringspoeng økt ytterlige med 5 % og vi er 
dermed på god vei til å nå målet om å fordoble publiseringspoeng i forhold til 2008-nivå. Vi er også 
godt på vei til å nå målet om at minst 70 % av vitenskapelige ansatte skal ha førstekompetanse med 
67 % i 2011. Når det gjelder målet om at minst et forskningsmiljø skal ha blitt Senter for fremragende 
forskning, så har vi sendt to søknader i 2011, der begge to fikk en veldig god første evaluering. Om 
disse søknadene blir innvilget, får vi først vite i løpet av 2012, men det er gledelig at vi har sendt to 
gode søknader. Det fjerde målet i forskningssøylen sier at vi skal være blant de ledende i landet 
innenfor områder av profesjonsfaglig forskning. Etablering av institusjonsnettverk om 
profesjonsfaglig forskning sammen med UiS og UiN, der vi bl.a. jobber med en søknad om en felles 
forskerskole, viser at vi er på vei. Under regionalt samarbeid ønsker vi i vår strategi å ha flere 
internasjonale prosjekter med regionale samarbeidspartnere. Et godt eksempel på det er for 
eksempel en nærings-ph.d., der en bedrift i regionen har tatt oss med som biveileder sammen med 
et utenlandsk universitet. Eller det nye EU-prosjektet PRECYSE, der vi har tatt med en bedrift fra 
regionen inn i et internasjonalt konsortium. Et annet mål, satt under innovativ bruk av teknologi og 
kommunikasjonsmedier, er deponering av publikasjoner i vårt åpne arkiv AURA. Selv om vi antakelig 
ikke kommer til å nå målet fra strategisk plan om 80 % pga forlagspolitikken, så er vi allikevel best 
blant de norske universitetene. 
 
Hva er det så vi kan gjøre bedre i framtiden? Selv om vi har økt publiseringsmengden betraktelig, har 
vi fremdeles en utfordring når det gjelder publikasjoner i de mest prestisjefulle publiseringskanalene 
(nivå 2-tidskrifter). Rund 11 % av våre publikasjoner er innen nivå 2-tidskrifter, mens gjennomsnittet 
ved norske universiteter er 23 %. Når det gjelder ekstern finansierte prosjekter fra NFR og EU, ligger 
vi også betydelig under nasjonalt gjennomsnitt, med 39 000 kr i NFR-tildeling per vitenskapelig 
årsverk (norsk gjennomsnitt er 183 700 kr/årsverk) og 1800 kr i EU-tildeling per vitenskapelig årsverk 
(norsk gjennomsnitt er 16 700 kr/årsverk). Mens nærmere 80 % av vår virksomhet er finansiert 
gjennom grunntildeling (og resten gjennom eksterne kilder), utgjør grunntildelingen mellom 60-65 % 
ved de andre norske universitetene. I vår nåværende Strategiske plan har vi satt fokus på 
administrativ støtte til utarbeiding av søknader. Det er viktig, men det er ikke nok! Det viktigste er at 
engasjerte forskere kan samle flere rundt en prosjektide og kan bygge opp velfungerende 
forskningsgrupper med nasjonale og internasjonale nettverk, som kan sette i gang større initiativer. 
Vi må legge til rette for disse engasjerte forskerne! En annen utfordring kan være at vi har enn så 
lenge lite kommersialiseringsaktivitet ved UiA - få ideer og bare en håndfull bedriftsetableringer 
gjennom de siste årene. Styret har allerede sagt at vi skal satse mer på kommersialisering i 
budsjettildelingen for 2012, og vi må finne gode veier for å stimulere til kreativitet hos alle ansatte. 
Når det gjelder samarbeid med regionen så skjer det mye bra – men vi har ikke vært flink til å 
synliggjøre det som skjer. Her må vi ha større fokus på å samle og formidle de gode historiene. Den 
kanskje viktigste utfordringen til slutt: Hvordan kan vi tiltrekke oss de beste hodene nasjonalt og 
internasjonalt? Det blir kanskje den viktigste byggesteinen på veien til å løse andre utfordringer! 
 
Det er mye som står igjen. Men vi er på vei, og revidering av Strategisk plan vil bidra at vi fortsatt går 
i riktig retning! 
 
Simone Heinz 
Forskningsdirektør  
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2. Sammendrag 
Målet med sammendraget er å presentere de viktigste punktene av forskningsmeldingen 2011, samt 
å gi en oppsummering av status og utvikling i forhold til UiAs strategi. 
 
Forskerutdanning 
I 2011 ble det opprettet doktorgradsprogram i Helsevitenskap ved Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap og med det har alle fakulteter ved UiA doktorgradsprogram. Tilsammen har UiA ti 
doktorgradsprogrammer. I 2011 ble det vedtatt at vi skal gå over til fakultetsvise 
forskerutdanningsprogrammer i løpet av 2012, og dermed vil nåværende programmer bli 
spesialiseringer. Antall doktorgradsavtaler har økt fra 122 avtaler i 2010 til 130 avtaler i 2011. 
 
Fremdeles regnes stillinger finansiert gjennom grunnbevilgningen som den viktigste kilden til 
stipendiatstillinger ved UiA. Disse har ikke økt fra 2010 til 2011 og det er uvisst om når UiA vil få økt 
bevilgning til slike stillinger. Dersom UiA skal få flere stipendiatstillinger må dette nås gjennom 
eksternt finansierte prosjekter, som NFR, EU, nærings-ph.d’er. 
 
I 2011 ble 11 doktorgradskandidater uteksaminert. Det er flere enn året før, men færre enn det som 
kunne forventes ved normert tidsramme. På langt sikt antas dette å påvirke gjennomstrømningstid 
og gjennomføringsandel. Det er viktig at både fakultetene og UiAs ledelse har fokus på at 
doktorander gjennomfører innen tidsrammen. 
 
Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskerskoler er nevnt i Strategisk plan. UiA er involvert i 
flere nasjonale forskerskoler, og matematikkdidaktikkmiljøet ved UiA har ledet den nordiske 
forskerskolen Nordic Graduate School in Mathematics Education (NoGSME). Unntatt forskerskolene, 
er det lite eksplisitt fokus på kvalitet i doktorgradsprogrammene i UiAs strategiplan. 
 
Vitenskapelig publisering 
Ifølge Strategisk plan skal UiA innen 2015 ha fordoblet antall publikasjonspoeng i forhold til 2008, 
dvs. 518 poeng i 2015. Etter et stort hopp fra 295 poeng i 2009 til 448 poeng i 2010, har den positive 
trenden fortsatt med en økning til 470 poeng i 2011. Det er 5 % mer enn i fjor. UiA er dermed godt på 
vei til å nå målet i forhold til Strategisk plan. Universitets strategiplan peker også på at UiA skal legge 
til rette for publisering i anerkjente norske og internasjonale kanaler. Når det gjelder andel 
publikasjoner i de mest prestisjefulle kanaler (nivå 2-tidskrifter) har vi gått svakt ned fra 13 % i 2010 
til 11 % i 2011. I gjennomsnitt utgjør nivå 2-publikasjoner 23 % av de norske universitetenes 
publikasjoner, så her ligger vi betydelig under gjennomsnittet. 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
UiAs strategiplan konstaterer at UiA er avhengig av en betydelig vekst i den eksterne 
forskningsfinansieringen. UiA ligger betydelig under landsgjennomsnittet når det gjelder eksterne 
inntekter fra NFR og EU. I 2011 fikk vi 39 000kr i NFR-tildelinger per vitenskapelig årsverk, mens 
gjennomsnitt for de norske universiteter ligger på 183 700 kr/årsverk (2010-tall; venter på 2011-tall). 
I EU-tildelinger fikk vi 1800 kr per vitenskapelig årsverk, mens gjennomsnittet er på 16 700 kr/årsverk 
(2010-tall; venter på 2011-tall).  
 
Når det gjelder NFR, så har søknadsaktiviteten og antall innvilgede søknader økt svakt fra 2010 til 
2011. Innvilget søknadssum er fremdeles lav, siden det er stort sett mindre søknader (reisestipend, 
arrangementsstøtte) som ble innvilget. Det ble sendt to søknader om Senter for fremragende 
forskning i 2011, en fra UiAs toppforskningsmiljø MULTIKUL (Multimodalitet og kulturendring) og en 
fra Institutt for IKT sammen med Institutt for Informasjonssystemer og Senter for Utviklingsstudier 
om et Senter for integrert krisehåndtering. Begge søknader fikk en veldig god første evaluering, og 
om søknadene blir innvilget får vi først vite i løpet av 2012. Det blir sendt 12 søknader til EU i 2011, 
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dobbelt så mye som i 2010. En av disse søknadene ble innvilget, men vi har ikke fått svar på alle 
ennå. Vi må arbeide systematisk for å få opp både volumet og kvaliteten på søknader. 
 
Forskningsformidling 
UiA var det første universitet i Norge som har brukt en formidlingsmodul i 
budsjettfordelingsmodellen som insentiv for større formidlingsaktivitet. Vi ser en økning av 
registrerte formidlingsbidrag på over 40 % fra 2010 til 2011. Forskningsdagene er et av universitetets 
viktigste formidlingstiltak, og har blitt etablert som en fast del av universitetets 
formidlingsvirksomhet. 
 
Ifølge UiAs strategiplan skal minst 80 % av den faglige publiseringen ved UiA gjøres digitalt 
tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv innen 2015. Status pr. 31. desember 2011 viser at 22 % av 
vitenskapelig publikasjoner var deponert i AURA – universitetets åpne arkiv for vitenskapelige 
publikasjoner i fulltekst. Med dette er UiA best blant universitetene når det gjelder andel 
vitenskapelige publikasjoner i åpne arkiv. Det er store forskjeller i mulighetene for deponering av 
publikasjoner i de ulike kategorier og ikke alle forlag tillater deponering i åpne arkiv. Målet om 80 % 
kan bare nås om forlagenes publiseringspolitikk forandrer seg i de neste årene. 
 
Samarbeid med regionen og kommersialisering 
UiAs samarbeidspartnere i regionen inkluderer forskningsinstituttene Agderforskning og Teknova, 
Sørlandet sykehus HF, bedriftsnettverkene i regionen, som NCE NODE, Arena EYDE, Arena Fritidsbåt, 
Arena USUS og Digin, bedrifter og offentlige virksomheter. Fakultetene melder om mange forskjellige 
aktiviteter, og som gode eksempler kan det nevnes samarbeid om nærings-ph.d’er, i Praksis-Sør, 
gjennom Senter for eHelse og Senter for omsorgsforskning, i EU- og NFR-prosjekter sammen med 
industrien i regionen. Når det gjelder kommersialisering av forskningsresultater ble det registrert 7 
mottatte forretningsideer i 2011 og én bedriftsetablering. 
 
Internasjonalisering 
Strategiplanen ved UiA peker på at universitetet skal være internasjonalt orientert, og at god 
forskning i økende grad er preget av samarbeid over institusjons- og nasjonsgrenser. I tillegg til en 
rekke EU/EØS-prosjekter der UiA-forskerne er involvert, rapporterer fakultetene om mange andre 
sentrale internasjonale forskningsnettverk med UiA-deltakelse. Interesse for UiAs 
gjestforskerstipendordning har økt i 2011 og vi har tatt i mot 24 gjester gjennom ordningen. 
 
Rekruttering og kompetanse 
Strategiplanen ved UiA setter som mål at innen 2015 skal minst 70 % av de ansatte i undervisnings- 
og forskerstillinger ha førstekompetanse. Andel førstestillinger av vitenskapelige stillinger eksklusiv 
stipendiater har økt fra 56 % i 2006 til 67 % i 2011. 
 
Ifølge strategiplanen skal det blant annet arbeides for jevnere fordeling mellom kjønnene i alle 
stillingskategorier. Kvinneandelen har økt svakt fra 40 % til 42 % de siste årene, noe som omtrent 
tilsvarer de norske universitetenes gjennomsnitt. Andel kvinner ved UiA varier mellom de forskjellige 
stillingskategorier: Blant stipendiater er 47 % kvinner i 2011 og blant førstestillinger 30 %. Blant 
professorene har kvinneandelen steget fra 18,4 % i 2010 til 21, 5 % i 2011. 
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3. Forskerutdanning 
 

3.1. Oversikt over program 
 
Fakultet for 
humaniora og 
pedagogikk 

Fakultet for økonomi 
og 
samfunnsvitenskap 

Fakultet for teknologi  
og realfag 

Fakultet for 
helse- og 
idrettsvitenskap 

Fakultet for 
kunstfag 
 

Litteraturvitenskap Informasjonssystemer Teknologi  
(4 spesialiseringer): 
- Anvendt matematikk 
- Fornybar energi 
- Informasjons- og 

kommunikasjons-
teknologi   

- Mekatronikk 
 

Helsevitenskap Utøvende 
rytmisk musikk  
 

Religion, etikk og 
samfunn 

Internasjonal 
organisasjon og 
ledelse 

Matematikkdidaktikk    

Språkvitenskap Offentlig 
administrasjon  

   

 
UiA har pr. januar 2012 til sammen 10 ulike ph.d.-program. 
 
I 2011 ble det opprettet et nytt program i Helsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 
 
Fakultet for teknologi og realfag søkte universitetsstyret om å etablere et ph.d.-program i teknologi 
med fire spesialiseringer. De tidligere programmene i mekatronikk og IKT gikk inn i det nye 
programmet. Nye spesialiseringer er anvendt matematikk og fornybar energi. 
 
Universitetsstyret vedtok høsten 2011 en overgang til fakultetsvise programmer med tilhørende 
spesialiseringer. Dette innebærer at UiA får 5 ulike ph.d.-program med tilhørende spesialiseringer fra 
og med 2013. 
 
Ph.d.-spesialisering i pedagogikk ble godkjent i styret april 2012. 
 
 

3.2. Forskerskoler 
Programmene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk er med i følgende forskerskoler: 

 Nasjonal forskerskole for tverrvitenskapelig kjønnsforskning 

 Nasjonale forskerskole Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR) (UIA leder fra 2012) 

 The Research School Religion Values Society (RVS)  

 Nasjonal forskerskole i utdanningsforskning (NATED) 

 Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 

 Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi 
Ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er fagmiljøet for Internasjonal organisasjon og 
ledelse sterkt involvert i National Research School in Business Economics and Administration som er 
et nettverk bestående av 13 institusjoner der Norges Handelshøgskole er vert. 
Fakultet for teknologi og realfag har ledet forskerskolen Nordic Graduate School in Mathematics 
Education (NoGSME) som er finansiert av NordForsk. 
En utlysning om nye nasjonale forskerskoler er åpen i våren 2012, og UiA er involvert i flere 
søknader. 
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3.3. Doktorgradsprogram – egne program 
De neste to tabellene viser oversikt over utvikling og antall doktorgradsavtaler ved UiA de siste fem 
årene. 
 

Oversikt over totalt antall doktorgradsavtaler på egne doktorgradsprogram 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap     7 

Helse- og idrettsvitenskap     7 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 25 30 34 28 26 

Nordisk språk og litteratur (går ut) 20 20 17 9 5 

Litteraturvitenskap   1 1 3 5 

Språkvitenskap   1 3 4 5 

Religion, etikk og samfunn 5 8 13 12 11 

Fakultet for kunstfag   2 5 5 9 

Utøvende rytmisk musikk   2 5 5 9 

Fakultet for teknologi og realfag 32 36 46 50 53 

Matematikkdidaktikk 20 18 23 20 23 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut) 12 18 11 3  

Teknologi (4 spesialiseringer):      

- Mekatronikk    5 8 

- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   12 22 22 

- Fornybar energi      

- Anvendt matematikk        

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 11 21 24 39 35 

Informasjonssystemer     5 10 11 

Internasjonal organisasjon og ledelse 11 21 19 25 18 

Offentlig administrasjon       4 6 

Sum 68 89 109 122 130 

Kilde: DBH 

 
Tabell viser at det har vært jevn økning i antall doktorgradsavtaler ved UiA de siste årene. Økningen 
på 8 kandidater fra 2010 til 2011, skyldes i hovedsak etablering av ph.d.-programmet i helse- og 
idrettsvitenskap. Ved de andre fakultetene er det mindre endringer. Fakultetene melder om «ledig» 
veiledningskapasitet i forhold til flere stipendiatstillinger. 
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Oversikt over nye doktorgradsavtaler på egne doktorgradsprogram 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap     7 

Helse- og idrettsvitenskap     7 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 10 4 6 4 4 

Nordisk språk og litteratur (går ut) 5 0 0 0 0 

Litteraturvitenskap   1 0 2  

Språkvitenskap   1 2 1 1 

Religion, etikk og samfunn 5 2 4 1 3 

Fakultet for kunstfag   2 2 0 4 

Utøvende rytmisk musikk   2 2 0 4 

Fakultet for teknologi og realfag 7 9 8 9 8 

Matematikkdidaktikk 1 4 4 1 4 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut) 6 5 0 0  

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi     4 5 1 

Mekatronikk       3 3 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 0 12 5 14 2 

Informasjonssystemer     5 4 1 

Internasjonal organisasjon og ledelse 0 12 0 7  

Offentlig administrasjon       3 1 

Sum 17 27 21 27 25 
Kilde: DBH 

 
Antallet nye doktorgradsavtaler de siste tre år har vært stabilt. Årsaken til at tallet for 2011 er lavere 
enn forrige år er at opptak på program i Internasjonal organisasjon og ledelse foretas annethvert år. 
UiA har ikke fått økt antallet av statsfinansierte stipendiatstillinger og det er hovedforklaringen på at 
antallet nye avtaler ikke øker nevneverdig. 
Fakultetsrapportene viser at tilgangen på søkere til stipendiatstillinger er jevnt over god, selv om det 
varierer fra fagområde til fagområde. I KDs nylige reviderte forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning går det fram at “institusjonen må kunne 
sannsynliggjøre at studiet har et rekrutteringspotensial, samt et tilstrekkelig antall stipendiatstillinger 
knyttet til studiet, som tilsier at den kan opprettholde et nivå på 15 doktorgradsstudenter over tid.”  
 

3.4. Finansiering av stipendiatstillinger 
I dette avsnittet redegjøres det for finansiering av stipendiatstillinger og andre som tar doktorgrad. 
 

Antall stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet* på egne og på eksterne program 
Fakultet 2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 8 12 13 13 13 

Fakultet for teknologi og realfag 11 15 21 21 21 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 7 10 14 14 14 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 3 3 3 3 

Fakultet for kunstfag 3 4 4 4 4 

Sum 31 44 55 55 55 

*49 KD-stipendiater + 6 stipendiater finansiert over basisbevilgning 
Kilde: Budsjettdokumenter 
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Finansieringskilde for ph.d.-studenter registrert på egne program 
Fakultet Egen 

budsjett-
ramme 
(inkl. fast 
ansatte) 
2009 

Egen 
budsjett-
ramme 
(inkl. fast 
ansatte) 
2010 

Egen 
budsjett-
ramme 
(inkl. fast 
ansatte) 
2011 

NFR 
2009 

NFR 
2010 

NFR 
2011 

Andre 
eksternt 
finansierte 
2009 

Andre 
eksternt 
finansierte 
2010 

Andre 
eksternt 
finansierte 
2011 

Fakultet for helse- 
og idrettsvitenskap 

  1   2   4 

Fakultet for 
humaniora og 
pedagogikk 

18 11 10 3 2 1 13 15 15 

Fakultet for 
teknologi og 
realfag 

15 19 23 9 11 10 22 20 20 

Fakultet for 
økonomi og 
samfunnsvitenskap 

13 21 19 - 3 3 11 15 13 

Fakultet for 
kunstfag 

4 4 6 - -  1 1 3 

Sum 50 55 59 12 16 16 47 51 55 

Kilde: DBH 

 
Fremdeles regnes stillinger finansiert gjennom grunnbevilgningen som den viktigste kilden til 
stipendiatstillinger. Det har ikke vært noen økning i antall stipendiatstillinger finansiert gjennom 
grunnbevilgning fra 2010 til 2011 og det er uvisst om når UiA vil få økt bevilgning til slike stillinger. 
Dersom UiA skal nå målet om flere stipendiatstillinger, vil det være nødvendig å sette fokus på å øke 
ekstern forskningsfinansiering som inkluderer finansiering av stipendiatstillinger. Andre eksternt 
finansierte inkluderer bl.a. finansiering fra industrien, finansiering fra lånekassens kvoteprogram og 
ansatte på andre institusjoner som er tatt opp på program ved UiA. 
 

Totalt antall doktorgradsavtaler for universitetene i Norge og finansiering av disse 

  2007 2008 2009 2010 

 
 

2011 

Herav 
finansiert 
over egen 
budsjett-
ramme i 

2011 

Andel 
egen 

finansierte 
i 2011 [%] 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  1 935 2 122 2 235 2367 2382 999 41,94 

Universitetet for miljø- og biovitenskap  245 352 432 467 447 105 23,49 

Universitetet i Agder  - 89 109 122 130 59 45,38 

Universitetet i Bergen  1 202 1 228 1 401 1489 1467 544 37,08 

Universitetet i Nordland     113 72 63,72 

Universitetet i Oslo  2 277 2 532 2 694 2824 2887 970 33,60 

Universitetet i Stavanger  171 209 222 228 241 67 27,80 

Universitetet i Tromsø  630 625 632 651 673 307 45,62 

Sum 6 460 7 157 7 725 8148 8340 3123 37,41 

Kilde: DBH 

 
En vesentlig del av økningen i totall antall doktorgradsavtaler fra 2010 til 2011 skyldes at UiN er 
innlemmet i statistikken. Ved de andre institusjonene er det relativt mindre endringer. Ved UiA er 
45 % av doktorgradsavtaler finansiert gjennom egen budsjettramme, mens resten er finansiert på 
andre måter. Utfordringen her er at vi både har mindre KD-stipendiatstillinger per vitenskapelige 
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årsverk enn de andre institusjoner, og samtidig ikke har en større andel ekstern finansierte 
doktorgradsavtaler (som for eksempel UiS har). 
 
 

3.5. Uteksaminerte kandidater og gjennomstrømning på egne program 
 

Uteksaminerte kandidater på egne program 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 1 5 1 2 

Nordisk språk og litteratur (går ut) 1 1 5 1  

Litteraturvitenskap         

Språkvitenskap         

Religion, etikk og samfunn        2 

Fakultet for kunstfag        1* 

Utøvende rytmisk musikk         

Fakultet for teknologi og realfag 1 2 3 6 6 

Matematikkdidaktikk 1 2 2 3 1 

Mobile kommunikasjonssystemer (går ut)     1 1 1 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi       2 4 

Mekatronikk         

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap     1  2 

Informasjonssystemer         

Internasjonal organisasjon og ledelse     1  2 

Offentlig administrasjon         

Sum 2 3 9 7 11 

Kilde: DBH 
*= Dr. Philos 

 
UiA uteksaminerte sin første dr. philos- kandidat i 2011. 11 doktorgradskandidater ble uteksaminert i 
2011, som er en økning fra 7 i 2010. 

 

Gjennomstrømning - sammenligning med andre universiteter 
 2008 2009 2010 2011 

Universitet 

Brutto 
årsver

k totalt 

Netto 
årsver

k totalt 

Brutto 
årsver

k totalt 

Netto 
årsver

k totalt 

Brutto 
årsver

k totalt 

Netto 
årsver

k totalt 

Brutto 
årsver

k totalt 

Netto 
årsver

k totalt 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 4,8 3,4 -0,7 3,4 4,9 3,4 4,5 3,4 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 5,3 3,7 5,3 3,7 5,0 3,8 4,8 3,7 

Universitetet i Agder 4,8 4,7 5,7 4,4 4,0 3,4 4,0 3,6 

Universitetet i Bergen 5,2 4,7 4,5 3,9 4,5 3,8 4,5 3,5 

Universitetet i Oslo 6,0 5,1 4,6 3,8 4,7 3,8 4,9 3,9 

Universitetet i Stavanger 3,4 3,2 3,9 3,4 4,5 3,7 3,9 3,1 

Universitetet i Tromsø 6,0 3,9 4,8 3,8 5,3 3,8 4,9 3,9 

Gjennomsnitt 5,1 4,1 3,1 3,7 4,8 3,7 4,6 3,6 

Kilde: DBH 

 
Statistikken viser at programmene ved UiA har kortere netto tidsforbruk enn gjennomsnittet ved de 
øvrige universitetene. Dette gjelder både i 2010 og 2011. Tallgrunnlaget for UiA er små. 
 
 
 

Side 30



11 
 

3.6. Ansatte og stipendiater på eksterne program 
 

UiA-ansatte (stipendiater og fast ansatte) på eksterne program - samtlige avtaler  
Fakultet 2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 14 21 25 24 20 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 14 11 11 7 7 

Fakultet for kunstfag 6 7 7 6 5 

Fakultet for teknologi og realfag 25 26 22 21 21 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 20 15 20 16 12 

Sum 79 80 85 74 65 

Kilde: FS, rapporter til KD  
 
Tabellen viser en nedgang i antall ansatte på eksterne program. Dette skyldes i hovedsak at vi tilbyr 
flere ved egen institusjon. 

 
UiA-ansatte (stipendiater og fast ansatte) på eksterne program – uteksaminerte  
Fakultet 2007 2008 2009 2010 2011 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap     4 3 1 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 5 3 1 5  

Fakultet for kunstfag 1   1 1 1 

Fakultet for teknologi og realfag 1 5 1 2 2 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 5 3 7 1 1 

Sum 12 11 14 12 5 

Kilde: FS, rapporter til KD 

 

3.7. Mål og risikovurdering 
11 doktorander ble uteksaminert ved UiAs egne program i 2011. Det er en økning fra 7 i 2010. Selv 
om antall uteksaminerte dermed økte fra 2010 til 2011, vurderes det fremdeles som en risiko at vi 
uteksaminerer færre enn det som kunne forventes ved normert tidsramme. Det er viktig at både 
fakultetene og UiAs ledelse øker fokus på at doktorander gjennomfører innen tidsrammen. 
 
Fremdeles regnes stillinger finansiert gjennom grunnbevilgningen som den viktigste kilden til 
stipendiatstillinger. Det har ikke vært noen økning i antall stipendiatstillinger finansiert gjennom 
grunnbevilgning fra 2010 til 2011 og det er uvisst om når UiA vil få økt bevilgning til slike stillinger. 
Dersom UiA skal få flere stipendiatstillinger, vil det være nødvendig å sette fokus på å øke ekstern 
forskningsfinansiering som inkluderer finansiering av stipendiatstillinger. 
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4. Vitenskapelig publisering 
 

4.1. Publikasjonspoeng 
Datagrunnlaget for avsnittet om vitenskapelig publisering er tatt fra DBH på bakgrunn av registrerte 
publikasjoner i Cristin (fra 2011). Alle norske institusjoner innen høyere utdanning (universiteter, 
vitenskapelig høyskoler og høyskoler) leverer standardiserte tall til databasen. Publikasjonene er 
kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering og publisert i en poenggivende publiseringskanal. 
Universitets- og høyskolerådet (UHR) er premissgiver for kriteriene som publikasjonene blir bedømt 
etter for å inngå i DBHs database for vitenskapelig publisering.   
 

Publikasjonspoeng per institutt og andel nivå 2 publisering 
  2008 2009 2010 2011 

  Totalt 

Nivå 
2 (i 
pst.) Totalt 

Nivå 
2 (i 
pst.) Totalt 

Nivå 
2 (i 
pst.) 

 
Totalt 

Nivå 
2 (i 
pst.) 

Universitetet i Agder 259,2 13,2  294,9 8,8 448,3 12,8 470,1 10,8 

(uspesifisert enhet) 0,8 0,0 6,4 0,0 11,5 21,8 0,4 0 

Fakultet for helse- og idrettsfag 14,3 15,8 25,9 9,3 40,8 14,7 37,7 8,6 

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring 2,7 17,1 6,9 10,6 16,9 26,4 16 10,5 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap 4,8 0,0 8,4 1,2 11,3 8,5 10,5 20,2 

Institutt for psykososial helse         5,8 0,0 10,5 0 

(uspesifisert enhet) 6,8 33,7 10,5 16,6 6,8 30,8 0,7 0 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 113,8 16,7 80,4 10,5 141,1 16,1 
 

144,7 
 

19,8 

Institutt for fremmedspråk og oversetting 17,3 28,6 14,1 9,1 18,6 48,0 23,7 36,4 

Institutt for nordisk og mediefag 36,5 11,1 15,8 9,2 47,3 5,3 46,6 13,7 

Institutt for pedagogikk 16,5 0,0 9,2 4,7 14,2 0,0 31,4 27 

Institutt for religion, filosofi og historie 43,3 30,8 40,8 13,8 46,9 28,5 42,5 12,7 

(uspesifisert enhet) 0,2 0,0 0,5 0,0 14,1 16,2 0,5 0 

 
Fakultet for kunstfag 1,7 0,0 8,4 42,9 3,0 0,0 15,2 52,6 

Institutt for musikk 1,0 0,0 5,4 20,0 2,0 0,0 3,7 50 

Institutt for visuelle og sceniske fag 0,7 0,0 3,0 100,0 0,0 0,0 11,5 54,5 

(uspesifisert enhet)         1,0 0,0   

Fakultet for teknologi og realfag 66,4 8,0 115,5 4,4 156,1 6,7 
 

160,9 
 

2,4 

Institutt for matematiske fag 20,0 26,4 39,2 4,6 36,6 16,6 33,3 4,1 

Institutt for naturvitenskapelige fag 2,2 0,0 7,2 4,7 8,4 2,5 6,8 24,3 

Institutt for ingeniørvitenskap 5,4 2,7 11,2 8,8 27,9 5,4 64,4 1,8 

Institutt for IKT 35,5 1,5 56,0 3,7 26,4 6,6 56,2 0,4 

(uspesifisert enhet) 3,3 0,0 1,9 0,0 56,9 3,1 0,1 0 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 62,2 14,7 58,4 13,9 95,1 15,6 
 

111,2 
 

11,9 

Institutt for arbeidsliv og innovasjon 6,2 12,8 16,3 14,8 11,8 45,1 17,3 14,6 

Institutt for informasjonssystemer 13,8 9,3 8,4 13,1 18,8 8,8 31,4 6,7 

Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag  17,4 20,0 10,6 0,0 2,6 38,8 15,5 5,0 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 14,7 25,4 8,2 26,1 16,8 14,3 14,9 28,9 

Institutt for økonomi 8,1 7,2 11,7 20,7 26,1 7,7 26,9 8,4 

(uspesifisert enhet) 2,0 0,0 3,2 2,6 19,1 18,5   

Senter for utviklingsstudier       5,3 29,3 
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UiA har 470,1 publiseringspoeng i 2011, som er en økning på 4,9 % i forhold til 2010. Den totale 
økningen for hele sektoren var 9,5 %, hhv 9,4 % på universitetene og 13,2 % på de statlige 
høgskolene.  
 
Alle fakulteter unntatt Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har økt antall publikasjonspoeng. 
Fakultet for kunstfag har 15 publikasjonspoeng i 2011, som er en stor økning i forhold til de siste 
årene. 
 
Når det gjelder publikasjoner i nivå 2-tidskrifter ligger UiA betydelig bak de andre universitetene. UiA 
har 10,8 % av publikasjonene på nivå 2, mens gjennomsnitt ved de norske universiteter er 22,9 %. De 
statlige høgskolene har en andel i gjennomsnitt på 11,6 % på nivå 2. 
 
Det er en stor variasjon mellom fakultetene og instituttene i publisering på nivå 2. Fakultet for 
humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag har en høy andel nivå 2-publikasjoner, mens 
Fakultet for teknologi og realfag har en andel på 2,4 % på nivå 2. 
 
 
Antall publikasjoner pr. fakultet (UiA) på nivå 1 og 2 gjennom året 2011, samt prosentandel på nivå 

2 (høyre akse). 
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Antall publikasjoner på nivå 1 og 2 (hele UoH-sektoren) gjennom årene 2004-2011, samt 

prosentandel på nivå 2 (høyre akse). 

 

 

Antall publikasjoner på nivå 1 og 2 gjennom årene 2007-2011, samt prosentandel på nivå 2 (høyre 
akse) ved UiA.  
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Publikasjonspoeng per fagårsverk og førstestilling/postdoktor (2009-2011) – sammenlikning med 
andre institusjoner 

 
Publikasjonspoeng 

pr. fagårsverk* 
Publikasjonspoeng 
pr. førstestilling** 

Nivå 2 poeng pr. 
førstestilling** 

Institusjon 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Alle institusjoner 0,7 0,7 0,8 1,6 1,6 1,7 0,6 0,6 0,70 

Universiteter 0,9 0,9 1,0 1,8 1,9 2,0 0,8 0,8 0,87 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 0,9 0,8 0,9 2,0 1,9 2,0 0,9 0,8 0,87 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4 1,4 0,4 0,5 0,37 

Universitetet i Agder 0,5 0,8 0,9 1,0 1,5 1,6 0,2 0,5 0,35 

Universitetet i Bergen 0,9 1,0 1,0 1,7 1,8 1,8 0,8 0,8 0,88 

Universitetet i Nordland   0,5   1,0   0,38 

Universitetet i Oslo 1,1 1,1 1,2 2,3 2,3 2,5 1,1 1,0 1,23 

Universitetet i Stavanger 0,7 0,8 0,9 1,4 1,4 1,6 0,5 0,5 0,72 

Universitetet i Tromsø 0,7 0,7 0,8 1,4 1,4 1,6 0,6 0,5 0,70 

Statlige høyskoler 0,3 0,3 0,3 0,9 0,8 0,9 0,2 0,2 0,23 

Statlige vitenskapelige høyskoler 0,6 0,7 0,7 1,2 1,5 1,4 0,5 0,6 0,61 

Private høyskoler 0,4 0,4 0,5 1,3 1,2 1,4 0,2 0,3 0,33 

Private vitenskapelige høyskoler 0,8 0,8 0,9 1,4 1,4 1,5 0,4 0,4 0,49 

Kilde: DBH  
*Fagårsverk: alle vitenskapelig ansatte inkl. midlertidig stilling og direkte støttefunksjoner som eks. 
bibliotekarer  
**Førstestilling: omfatter førstelektorer, førsteamanuenser, professor (II), dosent, postdoktor og forsker 
 
Tabellen viser at det er en vekst i publiseringspoeng pr. fagårsverk og vekst pr. førstestilling. Tabellen 
viser en nedgang pr. førstestilling i forhold til nivå 2 fra 2010-2011. 
 

Topprangerte enheter (>4 årsverk) etter publikasjonspoeng 2011 

 

Indikatorer 

Pubpoeng pr. førstest/postdoc/forsker 

År 

Ikke sektorinndelt 2011 

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS 5.7 

Seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH 4.9 

ARENA-Senter for europaforskning, UIO 4.8 

Norsk senter for barneforskning, NTNU 4.7 

Centre of Mathematics for Applications, UIO 4.4 

Avdeling for helse- og sosialfag, HIST 4.4 

Senter for atferdsforskning, UiS 4.2 

Seksjon for kultur og samfunn, NIH 4.1 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (uspesifisert underenhet), FM 4.1 

Det teologiske menighetsfakultet (uspesifisert underenhet), MF 4.0 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UIO 4.0 

Nordisk institutt for sjørett, UIO 3.9 

Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU 3.7 

Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UIA 3.6 

Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, UIO 3.6 

Kilde: DBH 
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Øvrige institutter fra UiA som er blant de 50 største miljøene i forhold til publisering: 
 

38. plass:  Institutt for ingeniørvitenskap, UiA 
39. plass:   Institutt for informasjonssystemer, UiA  
41. plass:   Institutt for visuelle og sceniske fag, UiA 

 
 

4.2. Publikasjonsformer 
Publikasjonsformenes prosentandeler av publikasjonspoengene 2004-2011, hele UoH-sektoren 

Publikasjonsformenes prosentandeler av publiseringspoengene 2004-2011. 

 
Kilde: DBH 

 
 

 
Kilde: DBH 

UiA har en markert økning i antologiartikler siste året og nedgang i monografier og tidsskriftartikler. 
Dette skiller seg ut i forhold til det nasjonale bildet som har en motsatt utvikling, økning i 
tidsskriftartikler og nedgang i antologiartikler. 
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4.3. Mål og risikovurdering 
Ifølge strategisk plan skal UiA innen 2015 ha fordoblet antall publikasjonspoeng i forhold til 2008, 
dvs. 518 poeng i 2015. Etter et stort hopp fra 295 poeng i 2009 til 448 poeng i 2010, har den positive 
trenden fortsatt med en økning til 470 poeng i 2011. Det er 5 % mer enn i fjor. UiA er dermed godt på 
vei til å nå målet i forhold til Strategisk Plan. Universitets strategiplan peker også på at UiA skal legge 
til rette for publisering i anerkjente norske og internasjonale kanaler. Når det gjelder andel 
publikasjoner i de mest prestisjefulle kanalene (nivå 2-tidskrifter) har vi gått svakt ned fra 13 % i 2010 
til 11 % i 2011. I gjennomsnitt utgjør nivå 2-publikasjoner 23 % av de norske universitetenes 
publikasjoner, så her ligger vi betydelig under gjennomsnittet. 
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5. Ekstern finansiert virksomhet 
 

5.1. Norges forskningsråd og Regionale forskningsfond Agder 
 
Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2009-2011 
 2009 2010 2011 

Fakultet Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 3 0 3 0 3 0 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 10 4 4 1 21 5 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 12 4 10 3 6 5 

Fakultet for teknologi og realfag 12 3 18 4 14 1 

Fakultet for kunstfag 1 0 0 0 0 0 

Universitetet i Agder 2 2 0 0 2 2 

Totalt 40 13 35 8 46 13 

Kilde: Norges forskningsråd. Tabellen inkluderer ikke søknader som er trukket. Tabellen inkluderer 2011-
søknader som er mottatt, men ikke behandlet i NFR per april 2012.  
 

Det er fremdeles stor variasjon mellom fakultetene når det gjelder aktivitet i NFR, og aktiviteten 
varierer også mye fra år til år. Totalt ved UiA har vi hatt en økning i antall søknader fra 2010-2011, 
dette skyldes i hovedsak en stor økning fra Fakultet for humaniora og pedagogikk. Fakultet for 
teknologi og realfag har hatt en svak nedgang, og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har 
hatt nedgang siden 2009. De fleste fakultetene har lav innvilgelsesprosent, og det kan være et behov 
for å se nøyere på årsakene til dette. Det er fremdeles et stort potensiale i å søke NFR, og mest 
sannsynlig også i kvaliteten på søknadene. 

 
Søknadsaktivitet 2009-2011 (i 1 000 kr) 
  2009 2010 2011 

Midler søkt per fakultet Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget Søkt Innvilget 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 20 312 0 20 949 0 7 263 0 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 32 998 5 623 10 279 10 204 924 4 204 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 44 636 1 375 30 308 3 887 11 483 267 

Fakultet for teknologi og realfag 89 909 923 70 763 225 211 885 130 

Fakultet for kunstfag   4 995 0 0 0 0 0 

Universitetet i Agder 1 265 1 265     5 500 5 500 

Totalt 194 115 9 186 132 299 4 122 441 055 10 101 

Kilde: Norges forskningsråd. Tabellen inkluderer 2011-søknader som er mottatt, men ikke behandlet i NFR per 
april 2012. 
  

Fakultet for humaniora og pedagogikk fikk innvilget ett FRIPRO-forskerprosjekt gjennom fellesløft i 
2011. For øvrig er det stort sett tildelinger til personlig stipend og arrangementsstøtte, samt 
kategorien Annen støtte. Det er i hovedsak små tildelinger på hvert prosjekt. Dersom UiA skal kunne 
øke sin eksterne finansiering fra Forskningsrådet, er vi avhengige av flere tildelinger til 
forskerprosjekter. 
Den store økningen i søknadssum fra 2010-2011 er i hovedsak grunnet to SFF-søknader (Senter for 
fremragende forskning). En søknad ble sendt fra UiAs toppforskningsmiljø MULTIKUL (Multimodalitet 
og kulturendring) og en fra Institutt for IKT sammen med Institutt for Informasjonssystemer og 
Senter for Utviklingsstudier om et Senter for integrert krisehåndtering. Begge to fikk en god første 
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evaluering, og vi får svar i mai 2012 om disse går videre til steg 2. En endelig avgjørelse av steg 2-
søknader forventes i slutten av 2012. 
 
I tillegg til de søknadene og innvilgede prosjekter som er angitt ovenfor, er UiA også med som 
samarbeidspartner i prosjekter der andre institusjoner er prosjektleder. For eksempel er Fakultet for 
humaniora og pedagogikk og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap involvert i en PRAKUT-
søknad via Høgskolen i Sogn og Fjordane som fikk tildelt rundt 11 millioner i april 2012. UiA er også 
sentral i flere prosjekter i Regionalt Forskningsfond Agder, der bedrifter står som søker.  
 
UiA: Antall og andel søknader, antall og andel innvilgede prosjekter og innvilgelsesprosent per 
virkemiddel 2006-2009  

 UiA Universitetene 
 Ant. 

søkn. 
Andel 
søkn. 

Ant. 
prosj. 

Andel 
prosj. 

Innvilg. 
% 

Ant. 
søkn. 

Andel 
søkn. 

Ant. 
prosj. 

Andel 
prosj. 

Innvilg. 
% 

Brukerst. 
innovasjonsprogram.  

3  2,9  1  4,2  33,3 %  166  2,6  84  5,5  50,6 %  

Fri prosjektstøtte  28  26,9  4  16,7  14,3 %  2849  45,3  455  29,9  16,0 %  

Grunnforskningsprogram 9  8,7  2  8,3  22,2 %  614  9,8  209  13,7  34,0 %  

Handlingsrettede 
program  

35  33,7  9  37,5  25,7 %  1215  19,3  306  20,1  25,2 %  

SFF/SFI  0  0,0  0  0,0  0,0 %  39  0,6  13  0,9  33,3 %  

Store program  11  10,6  2  8,3  18,2 %  916  14,6  312  20,5  34,1 %  

Strategisk inst.støtte  10  9,6  3  12,5  30,0 %  113  1,8  58  3,8  51,3 %  

Systemtiltak  3  2,9  3  12,5  100, %  32  0,5  21  1,4  65,6 %  

Vit.sk.utst., datab., saml.  5  4,8  0  0,0  0,0 %  348  5,5  66  4,3  19,0 %  

 104 100 24 100 23,1 % 6292 100 1524 100 24,2 % 

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011, Kunnskapsdepartementet  

 
I følge Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 var ikke innvilgelsesprosenten ved 
UiA særlig lavere enn for de andre universitetene samlet sett (23,1 % vs. 24,2 %) i årene mellom 2006 
og 2009. Ser vi nærmere på tallene viser det seg at vi skårer lavere på programmene innenfor 
brukerstyrt innovasjon, grunnforskningsprogrammene, og de såkalte store programmene. Vi venter 
ikke at UiA sin innvilgelsesprosent innenfor disse programmene har økt særlig de siste årene, og det 
vil bli spennende å se hvordan innvilgelsesprosenten totalt sett har utviklet seg. 1  Vi skåret høyt på 
systemtiltak i denne perioden, bl.a. gjennom tildelinger til prosjektetableringsstøtte PES og 
gaveforsterkninger.  
 
NFR-inntekter ved universiteter 2007-2010 (i 1000 kr) 
Universitet 2007 2008 2009 2010 

 

Inntekt 
 

Inntekt 
per UFF-
stilling  

Inntekt  Inntekt 
per UFF-
stilling 

Inntekt  Inntekt 
per UFF-
stilling  

Inntekt i 
1000 kr 

Inntekt 
per UFF-
stilling  

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 479 498 202,3 513 628 196,9  581 158 206,9 648 969 215,5 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 124 820 200,6 133 067 224,0 134 792 217,1 145 640 259,6 

Universitetet i Agder 16 267 35,0 25 111 47,9 29 760 54,6 24 189 43,6 

Universitetet i Bergen 411 490 224,8 331 805 172,5  358 917 183,8 348 701 182,4 

Universitetet i Oslo 591 192 194,9 641 450 210,8 649 492 206,7 618 626 210,9 

Universitetet i Stavanger 21 603 39,8 30 288 51,3 26 823 43,4 28 508 46,6 

Universitetet i Tromsø 143 943 115,9 176 975 111,2 213 680 140,5 190 847 141,1 

Kilde: DBH/Tilstandsrapport for for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 

                                                             
1 Tilstandsrapporten for 2011 er ikke klar per april 2012, men tabellen vil bli oppdatert dersom tallene blir 

publisert før rapporten ferdigstilles. 
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Tabellen over viser klart at UiA og UiS ligger langt under de andre universitetene når det kommer til 
NFR-inntekter, både totalt og per UFF-stilling (Undervisnings-, Forsknings,- og Formidlingsstilling).  

 
Regionale forskningsfond Agder 
Stortinget etablerte i 2010 syv regionale forskningsfond (RFF), deriblant Regionale forskningsfond 
Agder. Regionale forskningsfond var et nytt virkemiddel for nærings- og kunnskapsutvikling i 
regionene. Regionale forskningsfond skal være et redskap for å støtte opp under regionens 
prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats, og fondene skal finansiere 
forskningsprosjekter både i næringsliv og offentlig sektor (Utredningsrapport om regionale 
forskningsfond, 2009).  

 
Antall søknader til RFF fra UiA i perioden 2010-2011 

 2010 2011 

Fakultet Søkt  Innvilget Søkt  Innvilget 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 1 0 0 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 0 0 0 0 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 1 1 0 0 

Fakultet for teknologi og realfag 7 5 4 12  

Fakultet for kunstfag 0 0 0 0 

Totalt 9 7 4 1 

Kilde: UiA/Forskningssekretariatet 
 
 

Søknadsaktivitet RFF 2010-2011 ( i 1 000 kr) 
 2010 2011 

Midler søkt per fakultet Søkt  Innvilget Søkt Innvilget 

Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap 8 000 8 000 0 0 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 0 0 0 0 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 200 200 0 0 

Fakultet for teknologi og realfag 1 036 676 1 300 4003 

Fakultet for kunstfag 0 0 0 0 

Totalt  9 236 8 876 1 300 400 

Kilde: UiA/Forskningssekretariatet 

 
Antall søknader til RFF har gått ned fra 2010 til 2011. I 2011 er det kun sendt søknader fra Fakultet 
for teknologi og realfag. Dette grunnes de tematiske utlysningene fra RFF, som kun var relevant for 
miljøet ved teknologi og realfag. Det har vært lang saksbehandlingstid for søknadene til RFF, per mars 
2012 var det én av fire søknader som hadde blitt innvilget, to hadde fått avslag.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Én søknad fra 2011 er ikke ferdigbehandlet per mars 2012 
3 Én søknad fra 2011 er ikke ferdigbehandlet per mars 2012 
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5.2. EU 
Det 7. rammeprogram (FP7) som startet i 2007 er verdens største forskningsprogram med et budsjett 
på ca. 50 milliarder EURO. Tematisk dekker FP7 de fleste forskningsområder selv om programmet har 
et klart fokus på de store samfunnsutfordringene som helse, energi, IKT, miljø osv. FP7 har allokert 
25 % av budsjettet til bottom-up prosjekter hvor alle temaer er relevante, i programmene People og 
Ideas.  
 
En stigende læringskurve gjennom FP7 (som slutter i 2013) vil gjøre oss så godt rustet som mulig til 
neste rammeprogram Horizon 2020 som går fra 2014 til 2020. I perioden frem til 2020 vil budsjettet 
vokse til ca. 80 milliarder EURO og aktivitetene i randsonen av Horizon 2020 vil vokse ytterligere. En 
vesentlig del av Norges forskningsmidler vil kanaliseres til aktiviteter i Horizon 2020 og de 
omkringliggende aktiviteter. Derfor blir det i neste periode enda viktigere å se mot Europa og verden.  
 
Ser man på UiAs innsats i FP7 i 2012, er det positive at det har vært søkt midler innen alle 
særprogrammene; Cooperation, People, Capacities og Ideas. Forskere ved alle fem fakulteter har 
vært med på prosjektsøknader. Det skulle gjerne ha vært større gjennomslag på de søknadene som 
er sendt, men vi er optimistiske og håper på det beste for 2012- og 2013- utlysningene.  
 
Antall søknader fra UiA i perioden 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 

Søknader sendt per 
fakultet Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget* 

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 0 0 1 0 0 0 0  

Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 0 0 1 0 0 0 1  

Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap 1 0 4 0 1 1 2  

Fakultet for teknologi og 
realfag 2 0 10 1 5 1 8 1 

Fakultet for kunstfag 0 0 0 0 0 0 1  

Totalt 3 0 16 1 6 2 12 1 
Kilde:NFR/UiA – Tallene tar utgangspunkt i pålydende år FP7-utlysinger (t.o.m. 01.03.12) 

* Det finnes ikke data om svar på alle søknader ennå. 
 
Tabellen viser hvor mange søknader som UiA har deltatt på per fakultet. Fakultet for teknologi og 
realfag har vært mest aktive og deltatt på 25 prosjektsøknader. Det tilsvarer ca. 70 % av alle søknader 
fra UiA. Etter kommer Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med 8 prosjektsøknader. Det er 
per 1. mars 2012 innvilget fem prosjekter til UiA i FP7.  
 
Inntekter fra EUs forskningsprogram 2008-2011 

 
 

EU/FP7 inntekter per institusjon

Inntekt        

Inntekt per 

UFF stilling Inntekt

Inntekt per 

UFF stilling Inntekt

Inntekt per 

UFF stilling Inntekt

Inntekt per 

UFF stilling

NTNU 43 624 000 32 400 17 545 000 12 400 69 165 000 23 000 62 053 000

UMB 5 842 000 17 400 10 094 000 29 300 5 247 000 9 400 8 041 000

UiA 481 000 1 800 2 405 000 8 400 240 000 400 678 000

UiB 12 609 000 11 300 31 894 000 27 800 46 430 000 24 300 44 798 000

UiN 372 000 1 168 000

UiO 51 883 000 28 300 71 512 000 39 000 50 359 000 16 400 89 867 000

UiS 2 622 000 8 600 2 003 000 6 000 4 345 000 7 100 9 523 000

UiT 14 944 20 700 14 835 000 20 200 9 011 000 6 700 22 767 000
Kilde: DBH og Tilstandsrapporten (Tilstandsrapport 2011 er ikke klar ennå)

2008 2009 2010 2011
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Tabellen viser utviklingen i inntekter fra EUs forskningsprogram fra 2008-2011. UiA har lave inntekter 
fra EU i hele perioden og kommer klart dårligst ut sammenlignet med de andre universitetene. 
Tabellen viser også store variasjoner i inntektene per institusjon, men at spesielt de tre store 
universitetene har flest inntekter fra EU. UiS har hatt en spesiell positiv fremgang etter mange års 
fokus på EU-midler. UiA har tre prosjekter som er godkjent for finansiering i løpet av 2011-2012 som 
ikke vil få regnskapsførte inntekter før 2012.  
 
Antall søknadsdeltakelser på universitetene for 2007-2012 

 
 
Norske universiteter har deltatt i over tusen søknader og har vært koordinator på over 300. Den 
gjennomsnittlige suksessraten er god (20,5 %) og i toppen i Europa. Norge gjør det spesielt bra innen 
miljø-, energi- og SMB-programmet. UiS har en høy suksessrate på 26,5 % på 34 søknadsdeltakelser. 
Det er verdt å merke seg at de tre store universitetene står for nesten 80 % av all søknadsdeltakelse 
fra de norske universitetene.  
 
UiAs deltakelse i EUs forskningsprogram per program 

 
 
UiA har et godt mangfold av deltakelse i diverse programmer under rammeprogrammet. Vi er godt 
representert innen de fire tematiske programmer Cooperation, People, Capacities og Ideas. 
Cooperation, som er det tematiske programmet for samfunnsutfordringene, er naturlig der flest 
søknader er sendt. Innenfor Cooperation er halvdelen av alle søknadene fra UiA sendt til ICT 
programmet, med deltakelse fra Institutt for IKT, Informasjonssystemer og Ingeniørvitenskap.  
 
 
 

Fordelingen av norske deltakelser og koordinatorer på universitetene 

Pr. mars 2011. Alle programmer D eltaker 

ko rtnavn 

A nt N O 

deltakelser i 

SØKN A D ER  

A nt N O 

deltakelser i 

IN N ST ILT E 

P R OSJEKT ER  

Suksessrate 

deltakelser i 

% 

A nt N O 

ko o rdinato rer i 

SØKN A D ER  

A nt N O 

ko o rdinato rer 

i IN N ST ILT E 

P R OSJEKT ER  

N O 

ko o rd.andel 

deltakelser i 

SØKN A D ER  

N O 

ko o rd.andel 

deltakelser i 

IN N ST ILT E 

P R OSJEKT E

R  

UiS 34 9 26,50 % 10 1 29 % 11 %

UiT 85 22 25,90 % 19 3 22 % 14 %

UiB 255 62 24,30 % 91 18 36 % 29 %

UiO 350 70 20,00 % 108 20 31 % 29 %

NTNU 313 57 18,20 % 80 12 26 % 21 %

UMB 83 13 15,70 % 13 1 16 % 8 %

UiA 29 3 10,00 % 2 1 7 % 33 %

Totalt universiteter 1 149 236 20,50 % 323 56 28 % 24 %

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2011 (skal oppdateres)

Program kortnavn

Ant NO 

deltakelser i 

SØKNADER

Ant NO 

deltakelser i 

INNSTILTE 

PROSJEKTER

Suksessrate 

deltakelser  i 

%

Søkt støtte NO 

Deltaker 

(mill.euro)

Søkt støtte NO 

Deltaker 

(mill.euro)

Finansiell 

sukessrate i %

Ant NO 

koordinatorer i 

SØKNADER

Ant NO 

koordinatorer i 

INNSTILTE 

PROSJEKTER

HEALTH  1  1 100% 0,2 0,2 100%

ICT  17 6,5

SSH  3 0,5

TRANSPORT  1 0,5

SECURITY  3  1 33% 2,0 0,5 25%

Sum Cooperation:  25  2 8% 9,2 0,7 8%

SME  1 0,0

SiS  4 0,5

INCO  1 0,0

Sum Capacities:  6 0,5

ERC/Ideas  1 2,5 1

MCA/People  3  2 67% 0,4 0,4 100% 1 1

Sum alle programmer:  35  4 12% 12,5 1,1 9% 2 1

KOORDINATORER

Ekskl. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader.

Kilde: Ecorda (Kommisjonen).

FP7: Antall deltakelser, søkt støtte og koordinatorer UiA (eksl. EUROSTARS)

Per 1/3/2012

DELTAKELSER SØKT STØTTE
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5.3. Mål og risikovurdering 
 
Styringsparametere fra Kunnskapsdepartementet 
 2008 2009 2010 2011  Mål 2012 

Forskningsrådets tildelinger per 
undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstilling 

43 441 54 089 43 179 38.690  45.000 

Tildelinger fra EU per 
undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstilling 

900 5 340 2 082 1.819 2.100 

Kilde: Plan 2012 
 

I sin tiltaksplan for 2011 hadde UiA som mål å komme opp i 60 000 kroner i tildelinger fra 
Forskningsrådet per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling. For EU finansiering var 2011-
målet 4 000. Som en ser av tabellen var man langt fra å nå målet. Målene for 2012 har blitt 
nedjustert, men UiA har fremdeles store ambisjoner når det gjelder å innhente ekstern finansiering 
av sin forskning. I følge UiAs tiltaksplan for 2012 skal UiA legge til rette for at sentrale 
forskningsmiljøer ved UiA får prosjektstøtte fra EU, samt gi god administrativ støtte til utarbeiding av 
søknader om norsk og internasjonal forskningsfinansiering. Utfordringen her er at det kreves høy 
kvalitet for å nå opp i nasjonale og internasjonale konkurranser. For å oppnå den høye kvaliteten må 
en forsker kunne bruke forskningstid for å utvikle gode prosjekter. Det er viktig at engasjerte forskere 
kan samle flere rundt en prosjektide og kan bygge opp velfungerende forskningsgrupper med 
nasjonale og internasjonale nettverk, som kan sette i gang større initiativer. Det er vanskelig for UiA-
forskerne å nå opp i åpen konkurranse når de kan bruke mindre tid på prosjektsøknader enn sine 
kollegaer ved eldre universiteter.  
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6. Styrets satsingsområder 
Styret har vedtatt tre faglige toppsatsingsområder som får tilført strategiske ressurser for å utvikle 
seg til ledende forskningsmiljøer. Områdene er Fornybar energi (vedtatt i februar 2009, S-sak 9/09), 
MULTIKUL (multimodalitet og kulturendring) (vedtatt i desember 2009, S-sak 157/09) og eHelse 
(vedtatt i februar 2011, S-sak 8/11).  eHelse er et tverrfakultært samarbeid mellom tre fakulteter.  
 
I 2011 ble det sendt to søknader om Senter for fremragende forskning til NFR. En innen 
toppsatsingsområdet MULTIKUL og en om Senter for integrert krisehåndtering som er et samarbeid 
mellom Institutt for IKT, Institutt for Informasjonssystemer og Senter for Utviklingsstudier. Styret har 
uttrykt institusjonens støtte og anerkjennelse til dette miljøet (S-sak 7/12). 
 
De ansvarlige fakulteter har blitt bedt om å rapportere om toppsatsingsområdene og under følger 
rapport om MULTIKUL, eHelse og Krisehåndtering. Det er ikke blitt rapportert om Fornybar energi. 
 
MULTIKUL (multimodalitet og kulturendring) 
MULTIKUL har arrangert to oppstartsseminarer, to skriveseminarerer for ph.d-kandidater og vit. 
ansatte samt 5 andre seminarer både felles og for forskningsgruppene. 
MULTIKUL har også arrangert 2 konferanser og 1 ph.d.-kurs. Et nytt kurs er utviklet for 2012, med 
finansiering av NAFOL. I tillegg veiledes det innenfor forskningsfeltet på masteroppgaver i nordisk, 
engelsk og samfunnskommunikasjon.  
 
I løpet av 2011 har MULTIKULs forskere presentert 35 papers på nasjonale og internasjonale 
konferanser. De har publisert 24 artikler i antologier og tidsskrifter, 2 monografier/fagbøker og 
redigert 2 antologier. En antologi fra miljøet (fra 2010) er oversatt til dansk, og de redigerer ett 
online tidsskrift.  
 
MULTIKUL har ca. 30 forskere tilknyttet, noen mer dedikerte enn andre. De er organisert i fire 
forskergrupper, og en del medlemmer er knyttet til flere av gruppene. De fire forskergruppene er: 
Medie- og allmennkultur, Multimodalitet og læring, Early Modern Research Group og Late Modern 
Research Group. Fagmiljøet favner bredt; den store utfordringen er å knytte gruppene sammen i 
felles teoriutvikling, og å bygge forskningsmiljøet midt i en travel hverdag.  
Rekruttering: 4 stipendiater og 2 fast ansatte på ph.d.-program har vært knyttet til Multikulgruppene 
(for to av stipendiatene gikk perioden ut i 2011). En post.doc. knyttet til Multikul er under tilsetting; 
de åtte søkerne viser gledelig internasjonal spredning. 
I løpet av året har MULTIKUL-forskere hatt kontakt med kolleger fra en rekke nasjonale og 
internasjonale universiteter.  
 
To søknader ble i 2011 sendt til NFRs program Utdanning 2020: “Higher education and adult learning 
through digital design” og “Reading, writing and digital competence as basic skills in teacher 
education” (i samarbeid med Senter for pedagogisk tekst, Høgskolen i Vestfold). Ingen av dem fikk 
midler i den harde konkurransen, men fakultetet arbeider videre med finansiering og justering. 
I juni ble det sendt søknad om å bli Senter for fremragende forskning til NFR. Vurderingen var positiv, 
med 6 – excellent som samlet karakter. I mai 2012 blir det avgjort om man kommer med i siste 
runde. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen har bidratt positivt til å utvikle MULTIKULs profil. I 
forbindelse med søknaden er det knyttet nettverkskontakter som vil bli invitert til en workshop i mai 
2012 for å videreutvikle prosjektbeskrivelsen og spesifisere nærmere former for nettverkssamarbeid. 
 
Som satsingsområde ved UiA har MULTIKUL et budsjett på kr. 1 500 000 til rådighet. Over halvparten 
av dette går med til å lønne to eksterne professor II-stillinger (hver 20 %) og en koordinator/forsker i 
100 % stilling. Denne stillingen ble besatt fra sommeren 2011. 

Side 44



25 
 

Driftsbudsjettet gir mulighet for å arrangere konferanser og forskerkurs. Videre gir driftsbudsjettet 
mulighet for å invitere gjesteforskere. I 2011 har ikke MULTIKUL tatt imot gjesteforskere på 
langvarige opphold, men i stedet er eksterne kolleger invitert til korte besøk i forbindelse med 
interne seminarer. Driftsmidler til reiser, konferansedeltakelse og litteraturinnkjøp har vært utlyst 
blant forskergruppenes medlemmer, og har fått god spredning. På grunn av ubrukte lønnsmidler går 
MULTIKUL ut av 2011 med et solid overskudd. Det vil bli brukt til frikjøp av tid til forskning for 
medlemmene i forskergruppene. 
Fakultetet bidrar med viktig administrativ og praktisk støtte, bl.a. til utarbeiding av søknader, 
økonomistyring og konferansearrangement. 
 
eHelse  
Senteret er et tverrfakultært samarbeid mellom Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, 
Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. De involverte registrerer 
sine publikasjoner på sine respektive enheter. Senteret er i en oppbyggingsfase, og den 
vitenskapelige aktiviteten har stort sett vært knyttet til presentasjoner på fagmøter, work-shops og 
konferanser. Slik er senterets mål for vitenskapelige publikasjoner uttrykket i strategiplan for 2011-
2015: “Det er et viktig mål for senteret å publisere vitenskapelige arbeider i fagfellevurderte 
journaler og forskningskonferanser.”  
Og videre: “Det er et mål å opprettholde stor aktivitet med høy forskningsmessig kvalitet. Det 
forutsetter kontinuerlig arbeid for å sikre ekstern finansiering. Dette arbeidet må videreføres i 
perioden, med sikte på å få etablert en strategisk masse av prosjekter.” 
 
Planer for rekruttering: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vil prioritere høyt et professorat innen 
eHelse som ønskes finansiert via Ugland-gaven. 
 
Studieportefølje: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har et tverrfaglig erfaringsbasert 
masterprogram i Helse- og sosialinformatikk i samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag og 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Dette rekrutterer jevnt bra med studenter. Ph.d.-
program i Helsevitenskap ble startet opp i 2011, og en av kandidatene her er rekruttert med 
bakgrunn i mastergrad i Helse- og sosialinformatikk (stipendiat finansiert av RFF-Agder). 
 
Senteret har samarbeid med universitetene i Ålborg, Nebraska og Sterling. Det vil bli jobbet videre 
med å utvide samarbeidet og lage et internasjonalt konsortium med flere nasjonale og internasjonale 
partnere. 
 
Det største prosjektet som ble innvilget i 2011 som senteret er involvert i er RFFA- prosjektet 
«samhandling uten grenser» som skal gå over 4 år. Senteret er involvert i prosjektet «Bo trygt og 
godt hjemme» sammen med Kristiansand kommune på vegne av OSS og Knutepunkt Sørlandet. 
Kompetansetilskudd fra Husbanken sammen med Nøtterøy kommune ble fullført des. 2011. I tillegg 
er senteret involvert i flere prosjekter av ulik størrelse med ulike partnere i kommuner, næringsliv, 
SINTF og SSHF. Senteret har vært i flere søknader som har vært sendt inn. Det vil være økt fokus på 
EU-søknader fremover. En felles søknad fra UiA til NFR angående samhandlingsreformen er et mål i 
2012.  
 
Det er dannet en E-helseallianse i Agder som eHelse senteret er med i. Denne alliansen er et 
samarbeid mellom aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlige miljøer som ønsker å 
utvikle og å ta i bruk nye e-helseløsninger. Det samarbeides med mange av kommunene i Agder og 
det kommer stadig nye forespørsler. Det gjelder både omvisning, undervisning og prosjekter. Det er 
nær kontakt med SSHF og deler av næringslivet. Planen er å få flere bedrifter inn for å bruke 
smarthuset og labben på UiA Grimstad. 
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Krisehåndtering - Centre for Crisis Management (CIEM) 
Institutt for IKT sammen med institutt for informasjonssystemer og Senter for utviklingsstudier fikk 
fremragende tilbakemeldinger på sin søknad om Centre for Crisis Management, som også er 
interfakultært samarbeidsprosjekt. Man oppnådde en overall score på 7 (exeptionally good) på 
søknaden jfr. poengtildelingskriteriene til det eksterne ekspertpanelet. 
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7. Forskningsformidling 
Universitetsloven slår fast at universiteter skal – i tillegg til å tilby høyere utdanning og utføre 
forskning og utviklingsarbeid – også ”formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for 
prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, 
både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og 
næringsliv”. 
 
Formidling av forskningsmetoder og -resultater gjennom både undervisning, vitenskapelig publisering 
og mer allmennrettet formidling er en viktig del av forsknings- og utviklingsarbeidet. 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 
2011. 
 

7.1. Formidlingsmodul og formidlingsarkiv 
Universitetet i Agder har innført med virkning fra budsjettåret 2009 en insentivordning for å 
stimulere til økt formidlingsaktivitet. Dette ble gjort gjennom avsetning av et fast beløp, 2,7 mill kr til 
fordeling på fakultetene, avhengig av innrapportert aktivitet på området. 
 
Spørsmålet om hva som skal telle med i en formidlingsmodul kan gjøres til gjenstand for lange 
diskusjoner, utvikling av omfattende administrative rutiner og leting etter kriterier for rettferdighet. 
Et førende prinsipp ved innføringen av resultattildelingen har vært at dette ikke skulle medføre store 
administrative kontrollsystemer som ville innebære kostnader som ville overgå de avsatte midler til 
fordeling. UiA bruker nå dokumentasjonssystemet Cristin for registrering av vitenskapelig 
produksjon. Cristin rommer muligheter for å rapportere resultater av faglig arbeid i mange ulike 
kategorier, og et utvalg av disse kategoriene inngår i formidlingsmodulen. 
 
UiA har vært foregangsinstitusjon i sektoren for stimulering av formidlingsaktivitet. Tilsvarende 
ordninger finnes også ved enkelte institutter og underavdelinger ved NTNU. Ordningen har blitt lagt 
merke til ved andre akademiske institusjoner, men til nå er det bare Universitetet i Stavanger som 
har innført et tilsvarende insentiv etter modell fra UiA.   
 

Formidlingspoeng 2008 -2011 

Fakultet poeng 
2008 

andel 
[%] 

poeng 
2009 

andel 
[%] 

poeng 
2010 

andel 
[%] 

poeng 
2011 

andel 
[%] 

Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 

159 16 154 17 152 17,5 181 14,5 

Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 

445 46 437 48 316 36,5 451 36,2 

Fakultet for Kunstfag 21 2 17 2 18 2 41 3,3 

Fakultet for teknologi og realfag 159 16 156 17 208 24 339 27,2 

Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap 

189 19 139 15 97 11 233 18,7 

UiA, annen registrering     79 9   

sum 973  903  870 100 1245 100 

Kilde: ForskDok/Cristin 

 
Antall registrerte formidlinger viser en gledelig oppgang fra 2020 til 2011. Hva som er den direkte 
årsak til dette er vanskelig å avgjøre eksakt. Noe av økningen kan skyldes økt grad av bevissthet 
omkring ordningen, med den følge at man har blitt mer påpasselig med å registrere aktiviteter. 
Økningen er imidlertid så stor at den er nærliggende å anta at det også skyldes økt 
formidlingsaktivitet. Hvis man betrakter underliggende tall, så viser de at ansatte ved UiA har skrevet 
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70 kronikker i riksdekkende og regional dagspresse i løpet av 2011. Alle basert på kunnskap og 
faglighet knyttet til opphavets faglige stilling ved universitetet. Størst aktivitet er det i kategorien 
«populærvitenskapelige foredrag» med 364 formidlinger. Det er Formidlingsavdelingens vurdering at 
insentivordningen fremmer formidlingsvirksomheten ved UiA. God synlighet av universitetets faglige 
resultater og kunnskapsforvaltning gjør seg i særlig grad gjeldende i regionale medier i landsdelen. I 
riksdekkende medier dominerer fortsatt de største universitetene som er lokalisert med kort avstand 
til sentralredaksjoner og opptaksstudioer. UiA’s utfordring er å redusere geografiens betydning på 
dette området.  
 

7.2. AURA 
AURA (Agder University Research Archive) er universitetets åpne arkiv for vitenskapelige 
avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved UiA. UiA skal bidra til økt tilgang til 
norske forskningsresultater gjennom deponering av publiserte artikler i AURA. I UiAs strategiske plan 
for 2010-15 er det satt som mål at innen 2015 skal minst 80 % av den faglige publiseringen ved 
universitetet gjøres digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. Universitetsbiblioteket mener at et 
mer realistisk mål for UiA innen 2015 vil være at minst 30 % av den faglige publiseringen ved 
universitetet gjøres digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv, ikke minst på grunn av forlagenes 
restriksjoner.  
 
AURA deponering i 2009-2011 

 Godkjente 
dokumenter i 
AURA 

Deponerte 
publikasjoner i AURA 

Andel 
deponert 

2009 341 63 (6 nivå 2) 18 % 

2010 509 93 (18 nivå 2) 18 % 

2011 584 128 (10 nivå 2) 22 % 

Kilde: Universitetsbiblioteket 
 
I forhold til 2010 er det noen endringer som en skal legge merke til. Ett av de viktigste forlagene 
(IEEE) har endret sin policy slik at man ikke lenger kan bruke forlagets publiserte versjon av artiklene, 
dette medfører et betydelig merarbeid med å innhente manuskripter fra forfattere.  Et 
utviklingstrekk som virker i motsatt og positiv retning er en økende publisering av artikler i 
tidsskrifter med åpen tilgang (Open Access). I 2011 publiserte ansatte ved UiA om lag 40 av 319 
tidsskriftartikler i tidsskrifter basert på Open Access. Universitetsbiblioteket har økt arbeidsinnsatsen 
med AURA ved at en ny bibliotekar har bidratt i betydelig grad. I år er det også satset på en jevnere 
faglig fordeling ved aktiv kontakt med forfattere ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. 
 
Antallet deponerte dokumenter viser en økning fra 2010: fra 93 til 128 dokumenter. Andelen 
publikasjoner som er deponert har økt fra 18 til 22 % mens det er en nedgang i antallet artikler på 
nivå 2 som er deponert i AURA. I år er det en bedre balanse i deponering fra fakultetene noe som i 
stor grad skyldes aktiv kontakt fra UB.  
 
Hvis en ser nærmere på publikasjonstyper og ser bort fra monografier i 2011 blir tallene slik: 

AURA deponering Godkjente 
publikasjoner NVI 

Deponerte 
publikasjoner 

Andel deponert 

Tidsskriftartikler 319 82 26 % 

Antologiartikler 256 47 18 % 

 
Tilstandsrapporten for høyre utdanningsinstitusjoner viser at UiA fremdeles er best blant 
universitetene når det gjelder andel vitenskapelige publikasjoner i åpne arkiv. Sammenlignet med de 
andre universitetene har UiA en velutviklet policy for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Denne 
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omfatter blant annet stimuleringstiltak basert på økt driftstøtte til den ansatte ved deponering 
(kr. 1000).  
 

7.3. Forskningsdagene 
Forskningsdagene er en nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd, der forsknings- og 
kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin forskningsvirksomhet for allmennheten. 
Forskningsdagene arrangeres årlig, og UiA har deltatt i Forskningsdagene hvert år siden 1995. 
Målsetning for festivalen er blant annet å vekke interesse og skape forståelse for forskning, og 
formidle hva forskningsresultatene betyr i daglig liv. Forskningsdagene er det største enkeltstående 
formidlingsarrangement som UiA årlig gjennomfører, og et av universitetets viktigste 
formidlingstiltak. Hovedansvaret for arrangering av Forskningsdagene er lagt til 
formidlingsavdelingen. 
UiA utvikler stadig nye aktiviteter i forbindelse med Forskningsdagene. Forskningsdagene 2011 ble 
gjennomført med mer omfattende arrangementer og større antall deltagere enn tidligere. UiA sto 
som stedlig arrangør for Forskningstorg i Kristiansand og Grimstad. 
I Kristiansand ble arrangementet gjennomført sammen med 10 høyteknologiske bedrifter knyttet til 
NODE og EYDE nettverkene. Dette samarbeidet med industrien vekker oppmerksomhet på 
arrangørhold i Norge.  
 

7.4. Andre formidlingsaktiviteter 
UiA formidler informasjon om sin virksomhet gjennom mange kanaler. Både radio og TV, cd og 
videoproduksjoner samt trykksaker blir brukt for å informere om forskningsresultater og annen 
virksomhet på universitetet. Her er noen eksempler på formidling av forskningsresultater i 2011: 
Forskingsmagasinet TEFT er den viktigste kanalen for formidling av forskingens resultater ved UiA. 
Magasinet kommer ut med 2 utgivelser pr år og har som mål å gi leseren innblikk i de faglige 
aktivitetene ved UiA. TEFT ble utviklet i samarbeid mellom UiAs formidlingsavdeling og et eksternt 
kommunikasjonsbyrå. I 2011 var kommunikasjonsbyrået Agendum i Oslo og Mediepartner i 
Kristiansand underleverandører av journalistiske og grafiske tjenester knyttet til utgivelsene. UiA sto 
for 50 % av de journalistiske bidragene i hvert nummer, foruten styring av redaksjonelt arbeid og 
produksjonskoordinering. 
 
I 2011 leverte UiA 6 artikler til nettstedet Forskning.no. Nettstedet er den viktigste kilden for 
videreformidling an forskningsstoff til andre medier i Norge. Flere av oppslagene fikk god 
videredistribusjon gjennom å bli plukket opp av andre medier fra nettstedet. Samme nettsted hvor 
UiA er en av eierne har også i løpet av 2011 etablert en engelskspråklig kanal for 
forskningsformidling, - Science Nordic. 
  
Avdeling for lærerutdanning arrangerte en FoU- dag for å synliggjøre hva som skjer av 
lærerutdanningsrelevant og praksisnær FoU- aktivitet i regionen. Målet var å stimulere til økt 
aktivitet på feltet, samt å bidra med ny kunnskap om hva forskningen kan si om barnehager og skoler 
på Agder. 
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8. Samarbeid med regionen og kommersialisering 
 

8.1. Samarbeid med regionen 
For UiA har det vært spesielt viktig å understreke nærheten til regionen, både når det gjelder 
studieområder med relevans for regionen, FoU-samarbeidet med næringsliv og det offentlige i 
regionen og formidling av kunnskap på hele spekteret, fra å vekke forskningsinteresse hos 
skoleelever til formidling og utveksling av kunnskap i samspill med bedrifter, praksisutøvere og 
brukere. Den regionale forankringen tydeliggjøres klart i den femårige strategiplanen for UiA hvor 
det fremholdes at UiA «finner viktige trekk til sin profil fra nye europeiske universiteter som er nært 
knyttet til sin region, som er aktive i innovativ virksomhet, og nyskapende i bruken av pedagogiske 
virkemidler og metoder». Og at UiA sammen med regionen skal «bidra aktivt til regionale nettverk og 
innovasjonssystemer som er relevante for arbeidslivet i offentlig og privat virksomhet i regionen. UiA 
skal bidra til utvikling av gode samarbeidsmodeller med organisasjoner og arbeidsliv, og skal i 
samarbeid med regionale aktører gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid av høy internasjonal 
kvalitet».  
 
UiA ønsker å tydeliggjøre samarbeid med regionen, men det er vanskelig å finne målbare tellekanter 
som kan brukes til å tydeliggjøre dette samarbeidet. Dette avsnittet tar for seg å formidle de 
regionale samarbeidsrelasjonene som UiA har vært involvert i 2011.  
 
Samarbeid på institusjonsnivå 
UiAs samarbeidspartnere i regionen inkluderer forskningsinstituttene Agderforskning og Teknova, 
Sørlandet sykehus HF, bedriftsnettverkene i regionen, som NCE NODE, Arena EYDE, Arena Fritidsbåt, 
Arena USUS og Digin, bedrifter og offentlige virksomheter. Universitetet har et aktivt samarbeid med 
næringsetatene i de to fylkeskommunene og næringssjefene i vertskommunene Kristiansand og 
Grimstad, og andre regionale utviklingsaktører som Sørlandets kompetansefond, Stiftelsen Cultiva og 
Regionale forskningsfond Agder. Samarbeid skjer på forskjellige møteplasser, gjennom styreverv i 
regionens klynger, etablerte samarbeidsorganer som overordnede samarbeidsorgan (OSO) for 
samarbeid mellom UiA og SSHF og andre samarbeidsformer. I 2011 ble det sammen med 
Kristiansand kommune utarbeidet universitetsbymeldingen for Kristiansand. Dette arbeidet vil 
fortsette i 2011 og UiA vil også delta i arbeidet med utviklingen av universitetsbyen Grimstad. 
Gjennom statsbudsjett for 2012 har UiA i samarbeid med HiT fått et særlig ansvar for å utvikle de 
høyere utdanningsinstitusjonens samfunnsrolle, kalt samfunnskontrakt. 
 
Fakultetenes samarbeid med regionen 
 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 
Fakultetet samarbeider hovedsakelig med offentlig sektor. Her er det forskningssamarbeid med 
forskere på SSHF. Gjennom samarbeid med kommunene og skolesektoren, er det hovedsakelig 
samarbeid om utviklingsarbeid. Fakultetet samarbeider tett med Sørlandet sykehus HF på flere 
nivåer. Spesielt vil en trekke fram samarbeidet med Klinikk for psykisk helse, Avdeling for Barn og 
Unges Psykiske helse (ABUP) hvor en har etablert UNIK – Universitetsklinikk. I dette samarbeidet er 
det utviklet et forsknings- og fagutviklingsprogram inne psykisk helsearbeid som heter “Dialog og 
samhandling på Agder - nettverksdialoger”.  Fra dette miljøet er det rekruttert to ph.d.-kandidater til 
fakultetets ph.d.-program. 
Gjennom etablering av Senter for eHelse og omsorgsteknologi, har en hatt god kontakt med SSHF, 
men også kommuner, spesielt i Listerregionen. Videre er næringslivsbedrifter i Arendalsregionen 
interessert i et samarbeid på FoU-siden. Fagmiljøet her har en bred kontaktflate mot Sintef, 
Høgskolen i Telemark og andre, og samarbeider også med Senter for omsorgsforskning – Sør.  
Senter for omsorgsforskning – Sør har også et tett og nært samarbeid med kommunene i regionen, 
og har etablert egne samarbeidsavtaler med alle regionens utviklingssentre for sykehjem og 
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hjemmetjenester i regionen. Senter for omsorgsforskning – Sør er videre representert i alle 
utviklingssentrenes fag- og samarbeidsråd samt hovedansvarlig for regionale nettverkskonferanser. I 
tillegg bidrar senteret med utstrakt forskningsfaglig bistand overfor disse utviklingssentrene. Senter 
for omsorgsforskning har etablert samarbeidsavtaler med 10 utvalgte “forskningskommuner” der 
hovedhensikten er å samarbeide om en best mulig tilrettelegging for praksisnær forskning i regionen  
Institutt for helse- og sykepleievitenskap har flere forskningsprosjekter sammen med USHT'ene 
(Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjeneste) i Aust- og Vest-Agder. Disse er lokalisert i 
Songdalen, Kristiansand og Grimstad, men har kontaktnett til alle kommuner i fylket. 
 
Fakultet for teknologi og realfag: 
Fakultetet har lang tradisjon for å samarbeide med næringslivet på Agder samt offentlig sektor. 
Fakultetet har flere større forskningsprosjekter rettet mot skoleverket og har etablert felles FoU-
prosjekter med Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Gjennom Senter for eHelse og Omsorgsteknologi er 
samarbeidet med offentlig sektor og helsesektoren i særdeleshet blitt styrket. 
Fakultetet har videre inngått et samarbeid med Kristiansand kommune, Mandal kommune og Vest-
Agder fylke om utviklingsprosjektet Lær bedre matematikk (LBM). I perioden har det vært nært 
samarbeid med skoler i Kristiansand og Lillesand i "KUL-prosjektene", "Learning Communities in 
Mathematics (LCM)" og "IKT og læring i matematikk". 
Fakultetet har et nært og godt samarbeid med industri, næringsliv og skoleverk i regionen, som 
bidrar til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og nyskaping. Dette samarbeidet skal 
fortsettes og helst videreutvikles. Fakultetet har mange uformelle nettverk og samarbeidsrelasjoner 
med næringslivet og universitet i inn- og utland. Flere forskere ved fakultetet har også II’er stillinger i 
bedrifter i regionen som NOV, Aker Solutions og Integrasco. Fakultetet deltar også i prosjekter med 
Teknova og har en ansatt II’er fra Teknova i Solar-gruppen. 
Videre jobbes det med at og institutt for ingeniørvitenskap vil jobbe spesielt for å få nærings-ph.d.-er 
på mekatronikk/fornybar energi. 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Fakultetets forskere er aktive i diverse regionale nettverk innen språk, historie, etikk, litteratur og 
læring. Dette kan være historielag, sjømannsforeninger, kommuner som ønsker historisk 
dokumentasjon, skoler som bestiller foredrag osv.  
Fakultetet samarbeider med SSHF om prosjekter innen pedagogikk og etikk. Med Kristiansand 
kommune om Balkan-prosjektet. Pedagogikk er også involvert i Praksis Sør prosjektet med mange 
kommuner i regionen. 
Samarbeid med Mediehøgskolen samt diverse skoler i regionen både innen språk, nordisk og 
pedagogikk. Senter for Likestilling er delvis finansiert av regionen og har, samarbeid med 
Agderforskning, bredt samarbeid med mange regionale aktører. Der samarbeides også med 
Sørlandets Kompetansesenter om flere prosjekter. 
 
Fakultet for kunstfag 
Fakultetets virksomhet legger til rette for en stor utstrekning av formelt og uformelt 
nettverkssamarbeid. Fakultetets ansatte tar stor del i å formidle sin produksjon til regionen.  
Fakultetet driver i hovedsak med Kunstnerisk Utviklingsarbeid og den kunstneriske produksjonen 
retter seg naturlig mot publikum og i stor grad mot publikum i regionen. Fakultetet er aktive som 
koordinator i Trafo, Punkt seminar og deltar på diverse festivaler og kulturarrangementer.  
Fakultetet har mange regionale partner; Kristiansand Symfoniorkester, Sørlandets Kunstmuseum og 
Bomuldsfabrikken. Der drives dessuten et utstrakt arbeid rettet mot kulturinstitusjonene og 
kulturorganisasjonene i regionen, dette kan være bidrag til arrangementer, styre, organisatorisk eller 
prosjekter. Cultiva har vært en viktig samarbeidspartner for å få igangsatt flere prosjekter og studier. 
Fakultetet har til mål å inngå flere intensjonsavtaler og forskningssamarbeid med regionens 
kulturinstitusjoner i fremtiden. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
Fakultetet deltaker i klyngesamarbeidet innen logistikk med NODE og Lean med Eyde. Fakultetets 
innovasjonsforskningsmiljø er med i nettverkene både som forskere og eksperter. Store deler av 
fakultetets forskere deltar i formelle og uformelle nettverk med foredrag og eksperter. Innen 
regnskap avholdes der Fagdager ved UiA for regnskap og revision og Regnskapstreff i Sør. 
Senter for Mikrofinans samarbeider med bl.a. Strømmestiftelsen og andre utviklingsaktører. Senter 
for Eiendomsutvikling bransjen og kommunene om prosjekter og empiri. Der samarbeides også med 
Xstrata Nikkelverk om et CSR prosjekt. Praksis Sør er koordinert av fakultetet og har deltakelse av 
mange aktører i regionen. RIS-sentret er et samarbeid med fylkeskommunene og Agderforskning og 
forskerne herfra deltar også i VRI-Agder. Fakultetet er også aktive i Arena Usus og innen samme 
område samarbeides det med bransjen om et bachelorprogram. 
Senter for Entreprenørskap (SfE) leverer kurs og rådgivning til mange skoler i regionen. SfE deltar 
også i Ungt Entreprenørskap Agder og har utviklet Int.Lab. med Innovasjon Norge. I tillegg er SfE også 
samarbeidspartnere med Connect, Coventure, EVA-senteret, Agderforskning og Cultiva. 
 
 

8.2. Kommersialisering 
I 2011 ble det utredet en rapport om hvordan TTO-apparatet på Sørlandet kan utvikles. På bakgrunn 
av rapporten skal det opprettes et nettverk bestående av UiA og kommersialiseringsaktører i 
regionen. Selve idefangstfunksjonen (idespeidere) skal ligge ved UiA. Idespeideren hjelper forskeren 
med å finne ut hvem som er den best egnete aktøren i regionen for videreutvikling. Halvparten av 
idefangstfunksjonen blir finansiert av midler avsatt fra styret i budsjett for 2012, mens den andre 
halvparten blir finansiert fra Norges Forskningsråd gjennom FORNY-programmet, der Coventure som 
UiAs kommersialiseringsaktør søkte i samarbeid med UiA.  
 

Styringsparametere fra KD Resultat 

 2008 2009 2010 2011 

Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert 

aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter. 

  4,76 %      3,89 % 

Antall nyopprettede selskaper 0 1 0 1 

Antall mottatte forretningsideer   11 4 24 7 

Kilde: Rapport for 2011 til KD 
 

8.3. Mål og risikovurdering 
UiA har som målsetning om å være et forbilde for hvordan en utdannings- og forskningsinstitusjon 
kan være aktiv medspiller i egen region. Selv om vi er flinke til å samarbeide med regionen, både med 
næringslivet og det offentlige, er vi ikke like god i formidle hva vi gjør. Vi må tydeligere synliggjøre vår 
rolle i regionen.  
 

  

Side 52



33 
 

9. Internasjonalisering 
 

9.1. EU/EØS-finansierte prosjekter 
 

Prosjektnavn (tittel) Institutt  Program Koordinatorrolle 
(JA/NEI) 

S2EUNet - Security, Services, Networking 
and Performance of Next Generation IP-
based Multimedia Wireless Networks 

IKT FP7 JA 

ENERGY – European Energy balance 
research to prevent excessive weight gain 
among youth 

Folkehelse, Idrett 
og Ernæring 

FP7 NEI 

PRECYSE - Prevention, protection and 
REaction to CYber attackS to critical 
infrastructures 

IKT FP7 NEI 

SEMPOC – Simulation Exercise to manage 
power cut crisis 

IKT DG JFS NEI 

FIRST MOTION Musikk Interreg/BSP NEI 

FREE TECHNOLOGY ACADEMY IS LLP NEI 

iAge eHelse Interreg/NSP NEI 

EUSAN-FGS-VIBE - Prevention and 
improved diagnosis of adolescent genital 
disease in schistosomiasis endemic 
KwaZulu-Natal, South Africa 

Utvikling FP7 NEI 

SUM     

Kilde: UiA/Forskningssekretariatet 
 

9.2. Mobilitet 
Tabellen nedenfor om forskningsopphold i utlandet inkluderer innkommende forskere som har hatt 
et opphold ved UiA, og UiA-forskere som har hatt faglig opphold ved en institusjon i utlandet. 
 
Forskningsopphold i minimum 4 uker. 

Avdeling/Fakultet  2008 2009 2010 2011 

Fakultet for helse- og idrettsfag 7 1 - - 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 5 - 4 4 

Fakultet for kunstfag 2 1 - 6 

Fakultet for teknologi og realfag 10 1 13 17 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 6 7 2 1 

UiA 30 10 19 28 

Kilde: DBH 
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UiA innførte i 2008 et virkemiddel for å øke internasjonaliseringen ved universitetet, der ansatte kan 
søke stipend til utenlandske forskere som kan bidra med økt kompetanse ved UiA (oppholdets 
varighet: 5-21 døgn). Ordningen brukes til flere formål: konferansebidrag, forelesninger og 
prosjektsamarbeid. 

 
Fordeling av gjestestipend per fakultet  

AVDELING/FAKULTET  2008/2009 2010 2011 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 0 2 1 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 2 1 5 

Fakultet for kunstfag 1 1 2 

Fakultet for teknologi og realfag 7 7 11 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 3 4 5 

UiA 13 15 24 

Kilde: UiA/Forskningssekretariatet 

 
 

9.3. Vitenskapelig ansatte med utenlandsk statsborgerskap 
Ifølge strategiplanen skal universitetets campusområder preges av institusjonens internasjonale 
orientering, og miljøet skal gjenspeile at mange av studentene og de ansatte har internasjonal 
bakgrunn. 

 
Vitenskapelige ansatte med utenlandsk statsborgerskap 

  

Antall ansatte i 
vitenskapelige 
stillinger (ekskl. 
stipendiater) med 
utenlandsk 
statsborgerskap 

Antall stipendiater 
med utenlandsk 
statsborgerskap 

Total antall 
vitenskapelige 
ansatte med 
utenlandsk 
statsborgerskap 

Andel vitenskapelige 
ansatte med 
utenlandsk 
statsborgerskap [%] 

Helse- og idrettsvitenskap 5 1 6 5 

Humaniora og pedagogikk 15 1 16 10 

Fakultet for kunstfag 9 0 9 14 

Teknologi og realfag 18 19 37 26 

Økonomi og samf. 9 9 18 12 

UiA 56 30 86 14 

Kilde: UiA personalavdeling/fakultetsadministrasjonene 

 
 

  

Side 54



35 
 

10. Kompetanse og rekruttering 
 

10.1. Vitenskapelig personell 
 
Tabell nedenfor viser utvikling i antall personale i vitenskapelige stillinger ved UiA. 

 
Vitenskapelig personell ved UiA 2011 (årsverk) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Professorer/dosenter (inkl prof II) 75 86 93 97 100 

Postdoktorer 6 5 6 8 9 

Øvrige førstestillinger 162 178 186 187 195 

Sum førstestillinger 243 269 285 292 304 

Stipendiater 54 74 80 90 84 

Universitetslektorer/amanuenser/forsker 155 167 165 147 141 

Høgskolelærere 13 16 16 5 11 

Sum vitenskapelige årsverk 465 526 546 534 540 

%-andel førstestillinger av totalt antall 
undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger 52,3 51,1 52,2 54,7 56,3 

%-andel kvinner totalt i vitenskapelige stillinger    40,7 40,5 41 42 

%-andel førstestillinger av vitenskapelige 
stillinger ekskl. stipendiater 59,1 59,5 61,2 65,8 66,7 

Kilde: UiA/Personal- og organisasjonsavdelingen per 01.10.2011 

 
UiAs strategiske plan setter som mål at minst 70 % av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 
på UiA har førstekompetanse/professorkompetanse innen 2015. Andel førstestillinger av 
vitenskapelige stillinger (ekskl. stipendiater) har økt jevnt i de siste årene og ligger nå på 66,7 %. 
Gjennomsnittet ved de norske universitetene ligger på rundt 81 %. Andel med professorkompetanse 
av vitenskapelig personell ved UiA er 16,2 % i 2010, mens spennet innenfor de norske universitetene 
er fra 15 % ved UiS til 25,3 % ved UiO.4 
 
Det er store forskjeller mellom fakultetene når det gjelder andel førstestillinger (tabell nedenfor). 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag har den høyeste 
andel førstestillinger med nærmest 80 % førstestillinger. Fakultet for helse og idrett og fakultet for 
kunstfag har laveste andel med rund 45 %. 
 
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger har økt fra 40 % til 42 % i de siste årene. Ifølge 
Tilstandsrapporten for høyre utdanningsinstitusjoner utgjør kvinnene nasjonalt sett rundt 42 % av 
det totale vitenskapelige personalet (ekskl. stipendiatstillinger) ved de norske universitetene og blant 
rekrutteringsstillinger er kvinneandelen rund 50 %.  
 
Andel kvinner ved UiA varier mellom de forskjellige stillingskategorier (tabell nedenfor). Blant 
stipendiater er 47,2 % kvinner og blant førstestillinger 30,3 % (gjennomsnitt ved norske universiteter 
er 32,3 %). Blant professorene har kvinneandelen steget fra 18,4 % i 2010 til 21,5 % i 2011 
(gjennomsnitt ved norske universiteter 21,6 %). I kategorien professor II/ førsteamanuensis II 
stillinger har kvinneandelen økt fra 6,6 % i 2010 til 10,8  % i utgang av 2011. 
 
 

                                                             
4 Tallene blir oppdatert når Tilstandsrapporten 2012 kommer 
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Vitenskapelig personell ved fakultetene på UiA 2011 

 
Kilde: UiA/Personal- og organisasjonsavdelingen per 01.10.2011 

 
 

10.2. Forskningsledelse 
Etter anbefaling fra Det Sentrale Forskningsutvalget satte styret i budsjett for 2011 av midler til 
Program i Forskningsledelse med målsetning om å styrke forskningsledelseskompetansen ved UiA. 
Etter en anbudsrunde ble programmet startet høsten 2011 og går over et halvt år. Programmet har 
som målsetting å styrke en positiv og refleksiv ledelseskultur, å styrke en positiv, refleksiv og felles 
organisasjonsforståelse, og å styrke ledernes og medarbeidernes evne til å arbeide effektiv og 
konstruktiv med å utvikle organisasjonen. Både den individuelle utviklingen som leder, utvikling og 
ledelse av forskningsgrupper og ledelse i forhold til forskningssystemenes rammer, omverden og 
organisatoriske rammer blir behandlet i programmet. Målgruppen for programmet er dekaner, 
instituttledere og forskningsgruppeledere. Fakultetene valgte aktuelle deltakere. Programmet består 
av tre 2-dagers fellessamlinger med samlinger i mindre utviklingsgrupper i mellom. Programmet ble 
gjennomført fra Institutt for Medskapende Ledelse AS med Søren Barlebo Rasmussen som faglig 
ansvarlig.  
 
 
 

2011

Antall 

ansatte

Årsverk 

ansatte

Årsverk 

kvinner

% -andel 

kvinner

Antall 

ansatte

Årsverk 

ansatte

Årsverk 

kvinner

% -andel 

kvinner

Antall 

ansatte

Årsverk 

ansatte

Årsverk 

kvinner

% -andel 

kvinner

Dosenter 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 1,0 100,0

Professorer 6 4,8 2,0 41,7 25 24,4 10,0 41,0 12 10,3 1,0 9,8

Professor II/          

Førsteamanuensis II 4 0,8 0,0 0,0 5 1,0 0,2 20,0 1 0,2 0,0 0,0

Postdoc 0 0,0 0,0 0,0 4 3,8 2,8 73,7 0 0,0 0,0 0,0

Førsteamanuensis 19 15,9 11,3 71,1 41 35,6 15,7 44,1 11 9,1 2,8 30,8

Førstelektor 22 16,9 11,6 68,6 24 20,9 10,1 48,4 4 3,2 0,4 11,1

Sum førstestillinger 51 38,4 24,9 64,8 99 85,7 38,8 45,3 29 23,7 5,2 21,7

Forsker 0 0,0 0,0 0,0 1 0,8 0,8 100,0 0 0,0 0,0 0,0

Stipendiater 7 5,8 3,8 65,2 18 17,4 10,4 59,8 6 6,0 2,0 33,3

Universitetslektorer 55 46,0 34,4 74,9 35 31,9 21,5 67,4 25 20,7 8,6 41,4

Amanuenser 0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Høgskolelærere 4 2,2 2,2 100,0 0 0,0 0,0 0,0 11 7,9 2,0 25,2

Sum vitenskapelige ansatte 117 92,3 65,3 70,7 154 136,7 71,5 52,3 71 58,3 17,7 30,4

% -andel førstestillinger 43,6 41,6 38,2 - 64,3 62,7 54,3 - 40,8 40,7 29,1 -

% -andel førstestillinger (ekskl. 

stipendiatstillinger) 46,4 44,4 40,5 - 72,8 71,8 63,6 - 44,6 45,3 32,8 -

UiA

Antall 

ansatte

Årsverk 

ansatte

Årsverk 

kvinner

% -andel 

kvinner

Antall 

ansatte

Årsverk 

ansatte

Årsverk 

kvinner

% -andel 

kvinner

% -andel 

kvinner

Dosenter 0 0,0 0,0 0,0 2 2,0 1,0 50,0 66,7

Professorer 27 27,0 3,0 11,1 24 21,9 3,0 13,7 21,5

Professor II/         

Førsteamanuensis II 3 0,5 0,2 40,0 18 3,1 0,2 6,5 10,8

Postdoc 3 2,8 0,8 28,6 3 2,5 0,0 0,0 39,6

Førsteamanuensis 33 30,2 6,6 21,8 36 33,9 8,4 24,8 35,9

Førstelektor 14 12,5 1,2 9,6 11 11,0 2,0 18,2 39,2

Sum førstestillinger 80 73,0 11,8 16,2 94 74,3 14,6 19,6 32,3

Forsker 2 1,5 1,5 100,0 1 18,2 0,0 0,0 11,0

Stipendiater 32 29,9 9,2 30,6 24 23,8 13,8 58,0 47,2

Universitetslektorer 24 20,4 6,4 31,4 19 18,2 13,2 72,5 61,3

Amanuenser 1 0,5 0,5 100,0 3 2,6 0,0 0,0 12,2

Høgskolelærere 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 41,5

Sum vitenskapelige ansatte 139 125,3 29,4 23,4 141 137,1 41,6 30,3 41,0

% -andel førstestillinger 57,6 58,2 40,2 - 66,7 54,2 35,1 - -

% -andel førstestillinger (ekskl. 

stipendiatstillinger) 74,8 76,5 3,7 - 80,3 65,6 52,5 - -

Fakultet for helse- og idrettsfag Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samf.
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10.3. Mål og risikovurdering 
På mange fagområder nærmer en betydelig del av de vitenskapelige ansatte seg pensjonsalderen. 
Det betyr at UiA vil ha et stort behov for å rekruttere nye ansatte de neste årene framover. Disse 
nyansatte skal både rekrutteres med hensikt til å kunne gjennomføre ønsket studietilbud, samtidig 
som en betydelig del skal ha forskningskompetanse på høyt internasjonalt nivå. Vi konkurrerer med 
både industrien og andre universiteter og høyskoler om de beste vitenskapelige ansatte. Grunnet 
basisfinansieringen, har ikke UiA samme handlingsrom som de gamle universitetene for å kunne tilby 
de beste betingelser for ettertraktede forskere. UiA må finne andre muligheter for å framstå som 
attraktive.  
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11. Fagevalueringer 
I 2011/våren 2012 ble følgende fagevalueringer publisert fra Forskningsrådet: 
- Evaluering av biologi, medisin og helsefag (2011) 
- Evaluering av grunnleggende forskning i geofagene (2011)  
- Evaluering av geografiforskning (2011) 
- Nordisk evaluering av idrettsvitenskap (januar 2012) 
- Evaluering av grunnleggende forskning innenfor IKT (februar 2012) 
- Evaluering av forskning i matematiske fag (mars 2012) 
 
UiA har deltatt i alle evalueringer unntatt evaluering av grunnleggende forskning i geofagene. 
Avhengig av evalueringen har en aller flere enheter på UiA deltatt. Enhetene ble evaluert i forskjellige 
paneler og evalueringsrapportene varierer i form. Nedenfor ble det gjengitt sammenfatning og 
anbefalinger fra rapportene til UiA. Evalueringsrapportene i sin helhet kan leses på 
http://www.forskningsradet.no/no/Fagevalueringer/1182736860810  
 

11.1. Evaluering av geografiforskning 
Innen geografiforskning ble geografiforskerne fra 3 institutter fra Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap (Arbeidsliv og innovasjon, Statsvitenskap og ledelsesfag, Senter for 
utviklingsstudier) evaluert sammen med forskere fra Agderforskning som en enhet. 
 
Summary statement: The geographers in Agder are divided among many units: Agder Research and 
three departments at UiA . It is therefore difficult to evaluate Agder as a unified geographical 
research environment. Nevertheless, the impression is that the geographers play an important and 
active role in their respective units or research groups. Although the geographers in the Agder 
environment cover different research areas, the research team dealing with regional production and 
innovation systems stands out. The representatives of UiA/Agder Research also expressed the clearest 
strategies for development in this field. The high publication scores in Agder mainly reflect the work 
of a few leading researchers within this field and the field of development research. 
 
Recommendations and reflections: 
- UiA and Agder Research should secure and support the presence of geographers in their research 
units and work to attract Ph.D. candidates with a background in geography to the Ph.D. programmes 
at UiA. 
- The panel supports the idea of establishing a Ph.D. programme related to regional innovation 
research. 
 

11.2. Evaluering av biologi, medisin og helsefag 
I evaluering av biologi, medisin og helsefag har Institutt for naturvitenskapelige fag deltatt under 
panel 1 (Botany, Zoology and Ecology-related Disciplines) og Institutt for helse- og sykepleievitenskap 
under panel 5 (Public Health and Health-related Research). 
 
12.2.1 Evaluering av biologi, medisin og helsefag – 
Panel 1: Botany, Zoology and Ecology-related Disciplines 
Grading of scientific quality: Good  
Recommendation: 
We encourage the group to develop a strategic plan in collaboration with the other units in the 
department. For example, it might be feasible for the department and this research group to develop 
one or two focused research centres (e.g. invasive species, effects of stress on fish immune responses) 
and to apply to national programs for financial support to build laboratory infrastructure. 
Alternatively, the group might highlight its focus on tick research and organic loading in the aquatic 
environment. The Panel also suggests the unit continues to develop collaborations with other 
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universities and institutes, both in Norway and in other countries, possibly by developing a formal link 
or PhD program with an organisation with stronger infrastructure and equipment. 
 
1.2.2.2 Evaluering av biologi, medisin og helsefag -  
Panel 5: Public Health and Health-related Research 
Grade: Weak/Fair 
Recommendation: 
The research activities at the department are in an early phase, but have increased the last year, and 
there is a potential to develop the research in ageing and health. The Panel recommends the 
department to increase the qualifications of the academic staff before developing PhD programs. 
Also, it recommends focus on sound methodology in a small number of projects within the same field, 
as well as increased international collaboration. 
 

11.3. Research in Mathematics at Norwegian Universities 
Included in this evaluation is the research group in Mathematics at the Department of Mathematical 
Sciences. The groups in Mathematics Education and Teacher Education are not included. 
Grade: Fair 
Overall Assessments and Recommendations:  
The Committee appreciates that Agder University gives importance to the quality of teaching in 
mathematics and is interested in having researchers in mathematics involved in the training of 
teachers in mathematics. The opportunity given to improve research in mathematics at the University 
of Agder should be seized. It seems reasonable to do this in connection with other groups within the 
university. Plans for applied mathematics that include colleagues from the Department of Engineering 
are in the right direction. The possibility of having professor II positions to strengthen links to other 
more established research centres should be explored.  
It is too early to be thinking of a PhD programme in mathematics, but training at the master level 
should be made possible within the next few years. Available positions should in general be open to 
all subject areas and advertised in order to attract the best possible candidates.  
Present activity in mathematics at Agder University, even though of good quality, is too fragmented 
to be the sole basis for research in the department in the future. Possible collaboration within the 
university should be systematically explored. 
 

11.4. Evaluering av grunnleggende forskning innenfor IKT  
Institutt for IKT og Institutt for Informasjonssystemer ble evaluert med tre enheter hver. 
 
12.4.1 Department of ICT  
Assessment: The University College of Agder became a University in 2007. The three application areas 
are work in progress. The matrix structure established in 2007 seems to have played a positive role in 
this process. The research productivity of the department is very high and significantly above the 
average of all units covered by this evaluation. However, the department considers teaching to be an 
important pillar in its activities and some group members do not have strong research ambitions. 
External funding is important but EU funding is low. The number of supervised PhD students since 
2006 (date of PhD program creation) is satisfactory.  
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● Improve the balance between research and teaching and increases postdoctoral researchers as 
means to enhance the shift of the department toward research. ● Recruitment of PhD students from 
local master students shall be limited and the committee suggests focusing on outside rather than 
inside.  
● Increasing EU focus.  
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Mobile communication systems group  
Grade: Very good 
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● Increase internal synergy among the different researchers working on different topics within the 
mobile communication systems group.  
● Reorient its research portfolio towards national interests and increase its connections with industry.  
● Improve the international outlook.  
 
System development and security group  
Grade: Good 
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● The group consists of individual activities and should strive to enhance internal synergy.  
● The industry connections play an important role and an effort should be made to maintain and 
increase these.  
● The number of supervised PhD students should be increased.  
● Hiring of postdoctoral researchers will help the group leveraging its publication quality.  
 
Multimedia group  
Grade: Fair 
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● Seek to identify the research profile of the group and to further define its focus.  
● Increase publication activity.  
 
12.4.2 Department of Information Systems  
Assessment: The department is successfully but partially engaged in a shift of focus from teaching to 
research. The number of publications has increased during the last decade and the department is 
aware of the need to increase focus on high-level publications. The PhD program is well on track with 
11 students currently enrolled. The department has expanded its international relationships and 
organized several international and national workshops and conferences. External funding is 
relatively low and EU funding insufficient.  
Recommendations: Leveraging the research competencies of the permanent staff have been a 
department goal during the reporting period and remains a key challenge for the department. The 
evaluation committee recommends continuing to increase the focus on research. We see a risk of 
expanding the spectrum of research topics too much and recommend more focus in the research 
profile. As identified by the department, the level of publications shall increase. The department is still 
in a transition phase and the committee recommends hiring postdoctoral researchers and enhancing 
the use of sabbatical leave as means to accelerate the shift to a more pronounced research focus.  
 
The centre for e-government  
Grade: Good  
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● The evaluation committee recognizes the importance of the research domain and recommends 
maintaining the focus on some key topics within the area of e-government.  
● The quantity and quality of publications shall increase and to achieve this objective the committee 
recommends increasing focus on external funding.  
 
The centre for enterprise systems  
Grade: Fair - Good 
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● Given the small size of the group and the breath of topics, the evaluation committee recommends 
increasing focus.  
● A competitive research strategy should be developed to enhance the publication quality.  
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● Increased emphasis on external funding 
 
The ISD group  
Grade: Fair 
Recommendations: The committee offers the following recommendations  
● The evaluation committee sees leveraging the research competencies of part of the permanent staff 
as a key challenge for the group. The committee acknowledges the difficulties of the group as such to 
carry out research and recommends increasing coherence and focus.  
● Raise its ambition level and increase publications flow and quality.  
● Increase attention to external funding opportunities.  
 

11.5. Nordisk evaluering av idrettsvitenskap 
Fokus i evaluering lå på nasjonalt nivå og sammenlikning mellom de nordiske landene. Det ble ikke 
foretatt evaluering på institusjonsnivå. 
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12. Tiltak i 2012 
Tiltak beskrevet i Plan for 2012 i forhold til strategisk plan og KDs sektormål:  

 Gjennomføring av kurs i forskningsledelse 

 Bruk av publiseringsstøtte inkl. støtte til Open Acess publisering, og støtteordninger for 
“internationalisation at home” (gjesteforskerstipend, konferansestøtte)  

 Oppfølging av de miljøene som kommer i andre runde av SFF-utlysningen 

 Opprette forskningsgrupper gjennom at fakultetsledelsen legger til rette og stimulerer til det; 
det kan også gjelde tverrfakultære forskergrupper 

 Opprette forpliktende nettverk for profesjonsrettet ph.d.-utdanning på UiA 

 Samarbeid med andre institusjoner om profesjonsfaglig forskning 

 Oppfølging plan styrking FoU førskolelærerutdanning 

 Oppfølging av styrevedtak om programplan for lærerutdanning  

 Utvikle møteplasser der UiA-forskere og regionale aktører kan møtes og utvikle prosjekter  

 Trekke inn regionale parter i internasjonale prosjekter og oppmuntre regionale partnere til å 
ta med UiA i internasjonale prosjekter 

 Bruk av forskningsterminer for å sende forskerne ut 

 Videreutvikle støtteapparatet til ekstern finansierte prosjekter inkl. støtteordning 
“prosjektutviklingsstøtte” 
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Krav til del om forskerutdanning og forskning i kvalitetsrapport fra fakultetene 

(Sist behandlet i det sentrale forskningsutvalget 30. november 2011, SFU-sak 38/11.) 

 

Rapporten skal fokusere på måloppnåelse og tiltak. Det er ikke lagt opp til en omfattende dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I 

kvalitetsrapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger av resultat i forhold til mål, samt forslag til tiltak. 

 

Det er ønskelig at rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 

 

Forskerutdanning – egne program 

Kapittelet bør omfatte følgende punkter: 

 

 Vurdering av antall ph.d.-kandidater i 

forhold til strategi og måltall 

Fakultetet hadde ved utgangen av 2011 tatt opp 7 ph.d.-kandidater på Ph.d.-program i helsevitenskap 
etter oppstart i september 2011. Fakultetet hadde i daværende strategi planlagt å starte opp et 

fakultetsprogram, og det målet ble nådd i 2011. Ellers har ikke fakultetet noe spesifikk strategi ift antall 

kandidater, men har ambisjoner om å komme opp i 15 – 20 kandidater i løpet av de første tre årene slik 
det ble anbefalt i høringsversjoen av ny veiledende forskrift fra UHR. Det tilkommer flere kandidater i 

2012, og en ser en oppstart med 7 kandidater som et godt oppstartsantall ph.d.-kandidater.  

 Vurdering av tilgang på kvalifiserte 

søkere 

Fakultetet lyste ut tre stipendiatstillinger (KD/UiA-finansiert) i 2011. En av disse måtte lyses ut på nytt, 

men ellers har det vært god tilgang på kvalifiserte søkere.  6 at de 7 kandidatene som startet opp i 2011 
hadde ekstern finansiering, og en opplever jevnlig kontakt med interesserte som ønsker tips om hvordan 

de kan starte opp på en ph.d.-utdanning hos oss. En har også mange gode kandidater fra egne 

masterprogram som fakultetet gjerne skulle anbefalt å søke på utlyste stipendiatstillinger hos oss. Vi ser 
det som svært uttilfredsstillende at vi ikke har mer enn 2 KD-stipendiatstillingshjemler.   

 Oversikt over framdrift og ev. avvik i 

forhold til normert studietid 

Dette er det litt for tidlig å si noe om. Men av erfaring vet vi at de som har veileder internt i fakultetet 

ofte har bedre framdrift enn de som har eksterne veiledere.  

 Oppsummering av og kommentar til 

doktorgradskandidaters og veilederes 

evalueringer 

Dette er det for tidlig å si noe om.  

 Oversikt over samarbeid med andre 

institusjoner om ph.d.-utdanningen.  

Gi en komplett oversikt over 

forskerskoler og cotutelle-avtaler 

Fakultetet har ingen formelle samarbeidsavtaler med andre institusjoner, men vi har en avtale om 

opptak for en ph.d.-kandidat som er ansatt i stipendiatstilling ved HiOA.  
Videre har vi en uformell avtale med NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, 

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap og Senter for helsefremmende forskning. To av våre 

kandidater har professor Geir Arild Espnes (NTNU) som medveileder, og vi har flere egne ansatte som 
er og har vært tatt opp på ph.d.-programmet deres. Vi har ingen avtaler ift forskerskoler og heller ingen 

cotutelle-avtaler.  

 Vurdering av det sentrale støtteapparatet, Fakultetet har tatt opp kandidatene på egen hånd, men administrativt er det et godt nettverk å støtte seg 
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herunder opptaksprosessen til både sentralt og rundt på de ulike fakultetene på UiA.  

 Gjennomførte programevalueringer av 

forskerutdanningsprogrammet og 

planlagte/iverksatte tiltak 

Dette er det for tidlig for oss å si noen om.  

 Eventuelle andre eksterne eller interne 

evalueringer der ph.d.-utdanningen 

inngår 

Fakultetet deltok i den nasjonale evalueringen av ph.d.-utdanninger i Norge høsten 2011, men siden vi 

nettopp hadde startet opp, var det ikke så mye vi hadde å spille inn her.  

 Forslag til tiltak som kan bedre kvalitet 

og gjennomstrømning for 

forskerutdanningene 

o tiltak som fakultetet selv har 

kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

-Fokus på veilederrollen: fakultetet skal ha kurs i for veiledere, primært overfor masterstudenter, men 

dette vil også kunne bidra til at flere kan bli aktuelle som veiledere på ph.d.-nivå.  

-Mentorordning ift veilederkompetanse og heving av slik kompetanse (flere som kan veilede ph.d.-
kandidater) er også noe vi ønsker å legge til rette for i tiden som kommer.  

-Forskergrupper: vi vil prøve å få ph.d.-kandidatene til å inngå i prosjekt-/forskergrupper som kan skape 

drivende miljøer og være støttende ift framdrift.  
-UiA sentralt kan også gjerne fortsette med veilederkurs spesifikt for veiledere som skal inn i 

veiledning på ph.d.-nivå.  

  

Forskerutdanning – stipendiater og 

ansatte som er tatt opp på ph.d.-program 

ved andre institusjoner 

Kapittelet bør omfatte følgende punkt: 

 

 Oversikt over ph.d.-kandidater med 
informasjon om hvor de skal ta ph.d.-graden 

og hvem som er faglig ansvarlig ved eget 

fakultet 

Stipendiater på eksterne program:  
Maria Sandhaug avsluttet sin stipendiatperiode finansiert av SSHF (tidl. Spesialsykehuset for 

rehabilitering) 31.03.2011. Hun hardde75 % stipendiatstilling og 25 % stilling knyttet opp til SSHF, og 

har gått på ph.d.-program ved UiB. Hovedveileder var professor Åse Mygland, SSHF og UiB, og 
biveileder var professor Stephen Seiler, UiA. Sandhaug disputerte 3. februar 2012 med avhandlingen: 

Funksjonsnivå etter traumatisk hjerneskade.  

 
Tommy Haugen avsluttet sin stipendiatperiode finansiert av Sørlandets Kompetansefond i okt. 2011. 

Han er tatt opp ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for coaching og psykologi. Professor Yngvar 

Ommundsen, NIH og UiA er hovedveileder, og førsteamanuensis Reidar Säfenbom, NIH, er biveileder. 

Säfenbom var i en IIer stilling ved UiA da Haugen tiltrådet stipendiatstillingen. Status pr. februar 2012 
er at en artikkel er publisert, en er “in press” og de to siste artiklene er under review. Planlagt 

innlevering av selve avhandlingen er i april 2012. Tittel på hans prosjekt er: Ungdom og mental helse: 

Relasjoner til fysisk aktivitet i ulike kontekster. 
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Line Anita B. Børrestad avsluttet sin stipendiatperiode 31.07.2011 (KD-finansiert). Hun er tatt opp 

ved Syddansk universitet i Odense ved Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for idræt og 

biomekanik. Her har hun professor Lars Bo Andersen som hovedveileder. Fra vårt eget fakultet er 
professor Elling Bere veileder. Samarbeidet med Syddansk universitet er bra. Hun leverte avhandlingen 

sin 01.02.2012. Tittel på hennes prosjekt er: Active transportation in Norway (ATN). 

 

Marit Hilsen avsluttet sin stipendiatperiode finansiert av NFR via prosjektet:  
FVMMIII (Fruits and Vegetables Make the Marks III) 31.07.2011. Hilsen er tatt opp på 

doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, UiO. Førsteamanuensis Elling Bere, UiA, er 

prosjektleder og hovedveileder for stipendiaten. Biveileder er professor Giske Ursin, UiO. Samarbeidet 
med UiO er bra. Hun har tilbrakt det siste året av sin stipendiatperiode i Amsterdam, Nederland. Hun 

leverte sin avhandling 01.12.2011. Tittel på hennes prosjekt er: Longitudinal determinants and seleceted 

eating behaviours among Norwegian adolescents: a special focus on SES and gender.  
 

Espen Marius Foss avsluttet sin stipendiatperiode i juli 2011 (KD-finansiert). Han er tatt opp ved det 

Samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO. Her er professor Ingjerd Hoem, Sosialantropologisk institutt, 

UiO, hovedveileder. Professor Ida Hydle, Nova og UiT, er biveileder. Ida Hydle var ansatt i Fakultet 
for helse- og idrettsfag da Foss tiltrådte stipendiatstillingen. Han skriver monografi, men har planer om 

å gjøre om dette til bok og artikler i etterkant. Videre lager han etnografisk film. I forbindelse med 

feltarbeidet, er det produsert tre filmer. Filmene er tilgjengelig for undervisnings- og forskningsformål. 
Hydle melder at Foss nå jobber veldig bra, og hun regner med at han vil levere innen høsten 2012. 

Arbeidstittel på hans prosjekt er: Dialogiske paradokser ved framveksten av Restorative justice i Norge. 

Konflikthåndtering, ungdom og psykisk helse i et sosialantropologisk perspektiv. 

 
Marianne Inez Lien er ansatt i stipendiatstilling (UiA-finansiert). Hun ble  

ansatt i oktober 2008 og har delvis hatt 25 % undervisningsplikt. Pga av fødselspermisjon og 

sykmelding er denne forlenget til medio juli 2013. Hun er tatt opp ved Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi ved UiO. Hovedveileder er professor Ulla-Britt Lilleaas, UiA og UiO. Samarbeidet 

med UiO går bra da veileder er ansatt begge steder. Feltarbeidet er gjennomført og Lien har bestått den 

obligatoriske opplæringsdelen. Hun er godt i gang med to artikler. Arbeidstittel på prosjektet er: 
Kjønnet pleie og omsorg? En institusjonell etnografisk studie av betydninger av kjønn i sykepleie. 

Veileder melder at hun har progresjon, men ligger noe etter planen pga sykdom. Ut fra ny 

innleveringsdato i juli 2013, rapporterer Lien selv at hun i rute.  

 
Solveig Thorbjørnsen Tomstad er ansatt i stipendiatstilling finansiert av Aust- og Vest- 

Ager Fylkeskommuner (”Agderstipendiat”) og er knyttet til Senter for omsorgsforskning – Sør. Hun ble 

ansatt i august 2008 og har 25 % undervisningsplikt slik at finansieringen går til 20. sept. 2012.  Hun er 
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tatt opp ved på Phd-programmet i helsevitenskap ved, Fakultet for samfunnsvitenskap og 

teknologiledelse, NTNU. Hovedveileder er professor Olle Söderhamn, UiA, og biveileder er professor 

Geir Arild Espnes, NTNU. Samarbeidet med NTNU er bra, og stipendiaten er godt i gang med den 
obligatoriske opplæringsdelen. Arbeidstittel på prosjektet hennes er: Beeing old and risk for 

undernutrition. Studies of aspects of self-care among home dwelling older people and nursing home 

patients. Prosjektet består av fire delstudier, og de to første artiklene er publisert. Analyse av 

datamaterialet og utarbeidelse av artikkel 3 pågår, samt intervensjon for den fjerde studien. Hun melder 
at prosjektets progresjon er tilfredsstillende i forhold til prosjektplanen, men hun fått forlengelse pga av 

en sykmeldingsperiode.  

 
Kari Sundsli er ansatt i stipendiatstilling som er finansiert via NFR-prosjektet Self-care and health 

among older home dwelling people in southern Norway, og er knyttet til Senter for omsorgsforskning – 

Sør. Hun ble ansatt i stipendiatstillingen i august 2009 og har 25 % undervisningsplikt slik at 
finansieringen går ut tom juli 2013. Arbeidstittel på prosjektet hennes er: Self-care and health among 

older home dwelling people in urban areas in southern Norway. Hun er tatt opp på Phd.-programmet i 

helsevitenskap, ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU. Hovedveileder og 

prosjektleder er professor Olle Söderhamn, UiA, og biveileder er professor Geir Arild Espnes, NTNU. 
Samarbeidet med NTNU er bra, og stipendiaten er nesten ferdig med den obligatoriske 

opplæringsdelen. 1.artikkel publiseres i disse dager i Journal of Multidiciplinary Healthcare. Hun har 

presentert "Health promotion and self-care ability among older urban people" på 3. Internasjonale 
konferanse, "Global Public Health”, Gabarone, Botswana, og har hatt fremlegg av prosjektet I ulike 

sammenhenger og reportasje i media "Fædrelandsvennen" februar 2012 om resultater fra studie 1. 2. 

artikkel planlegges våren 2012 og 3. sommer/høst 2012. Hun melder at framdriften er som forventet. 

 
Ingirid Geirsdatter Heald Kjær er ansatt i stipendiatstilling finansiert av Aust- og Vest-Agder 

Fylkeskommuner (”Agderstipendiat”) og er knyttet til Senter for omsorgsforskning – Sør. Hun ble 

ansatt i september 2009 og finansieringen går tom august 2012. Stipendiatens PhD er delt i to, der den 
ene delen er basert på data fra det nasjonale prosjektet Kartlegging Aktivitet Norge (KAN) og den andre 

delen er fra et eget RCT prosjekt, som undersøker effekten av en tilrettelagt telefon og (e)post basert 

fysisk aktivitetsintervensjon på fysisk form og kroppssammensetning i et utvalg fysisk inaktive voksne 
Nordmenn.  Kjær følger doktorgradsprogrammet ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Førsteamanuensis, 

Dr. scient Monica K Torstveit, UiA, er hovedveileder og professor Sigmund Anderssen, NIH, er 

biveileder. Tittel på prosjektet er: “Health Related Physical Fitness - Body Composition, physical 

fitness and effects of a tailored physical activity intervention on physical fitness and body 
composition”. Våren 2012 sender hun inn de to første artiklene, og i løpet av vår 2012 har hun fullført 

den obligatoriske opplæringsdelen. De to siste artiklene planlegges innsendt i løpet av våren/sommeren 

2012. . Hun rapporterer at hun følger framdriftsplanen som den er og ligger i takt med skjema. 
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Innlevering er planlagt til 01.09.2012. 

 

Egne ansatte i ph.d.-løp:  
Kristin Haraldstad ble ansatt i fakultet i september 2010. Hun disputerte i juni 2011 avhandlingen: 

KIDSCREEN - en studie av helserelatert livskvalitet hos barn og ungdom - the Norwegian 

KIDSCREEN study. Hun har vært phd-student ved UiB. 

 
Merete Lund Fasting ble ansatt i fakultetet i august 2008 og har fått FoU-tid til prosjektet. Hun er tatt 

opp ved NTNU (pedagogisk institutt), og har professor Kjetil Steinsholt som veileder. Avhandlingen 

ble levert til vurdering våren 2011, men måtte omarbeides. Den er nå godkjent og hun disputerte 27. 
mars 2012. Avhandlingens tittel: Barns lek utendørs og i natur. 

 

Mariann Fossum er tatt opp ved Örebro universitet. Hun hadde finansieringsgaranti av fakultetet 
(FoU-tid) i perioden september 2006 – 2011. Hovedveileder er professor Anna Ehrenberg, Högskolan i 

Dalarna, og biveileder er professor Margareta Ehnfors, Örebro universitet. Fossum har levert sin 

avhandling og det er planlagt disputas 20. april 2012 ved Örebro universitet. Tittel på prosjektet er: 

Bruk av elektronisk beslutningsstøtte ved forebygging av trykksår og underernæring i sykehjem og 
vurdering av effekten på pasientresultater.  

 

Magnhild Høie er tatt opp på ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO. Hun 
hadde finansieringsgaranti av fakultetet (FoU-tid) ut juli 2010. Hovedveileder er professor Jostein Rise, 

UIO/ SIRUS. Høie er levert inn sin avhandling 01.12.2011, og disputerte 29. mars 2012. Tittel på 

hennes prosjekt er: "Røykeslutt i tre utvalg i lys av noen psykologiske aspekter.”   

 
Anders Johan W. Andersen er tatt opp ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Gøteborg. 

Han har fått finansieringsgaranti (FoU-tid) av fakultetet i perioden 2009 – 2012. Arbeidstittel på 

prosjektet: Psykisk helse og uhelse - nye beskrivelser og forståelsesformer. Han er godt i gang med 
opplæringsdelen (avlagt ca 56 av totalt 60 sp). Han er tatt opp på siste forskerkurs, og det avholdes ved 

Universitetet i Oslo i mai 2012. Han har avsluttet arbeidet med to av fire delstudier, og er godt i gang 

med de andre. Han har ingen intern veileder, men hovedveileder er professor Tommy Svensson ved 
NHV/Universitetet i Linköping. Andersen rapporterer stor aktivitet og jevnlig kontakt med veileder. 

Tittel på avhandlingen ser ut til å bli: "I ALL FORTROLIGHET - En kvalitativ analyse av meldinger 

om psykisk helse på internett i Norge og Sverige". I henhold til oppsatte framdriftsplan rapporterer han 

å ligge noe etter i tid, men har likevel god progresjon, og planlegger innlevering i desember 2012. Han 
har publisert to artikler, to er "Under review" og den siste er under utarbeidelse. Han er avhengig av 

positiv mottagelse i forhold til min. en artikkel til, så progresjonen er slik sett også avhengig av respons 

fra de internasjonale tidsskriftene. Han har startet arbeidet med kappen, og dato for et internt 
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slutseminarium på NHV er satt til 11. juni 2012. 

 

Else Mari Ruberg Ekra er tatt opp ved UiB, Det medisinsk-odontologiske fakultet. Hennes 
finansieringsgaranti (FoU-tid) av fakultetet var i perioden 2008 – 2011. Den obligatoriske 

opplæringsdelen er godkjent. Det er planlagt tre artikler.  Innlevering av artikkel 1 – desember 2010, 

refusert august 2011, sendes nå nytt tidsskrift. Artikkel 2 to ble ferdigstilt ved årsskiftet 2011/2012, og 

3 er under utarbeiding. Hun rapporterer at det kommer til å ta litt tid før artikkel 3 blir ferdig.   
Hun deltar i en forskergruppe innen fenomenologisk helsefaglig forskning ledet av professor Eva 

Gjengedal v/ Høgskolen i Molde. August 2010 deltok forskergruppen på en International Human 

Research Conference hvor det var en panelpresentasjon med tema: «Vulnerable groups’ experiences as 
basis for health care interactions». Med bakgrunn i denne presentasjonen, holder gruppen på å avslutte 

arbeidet med en felles artikkel. Her er det benyttet empiri fra en av del-studiene knyttet til Ekras PhD 

arbeid. Pga sykdom har professor Eva Gjengedal formelt overtatt som hovedveileder. Førsteamanuensis 
Gunnhild Blåka, UiB (som var engasjert ved UiA ved oppstart av ph.d-utdanningen), er fortsatt 

medveileder sammen med professor Tora Korsvold ansatt ved Dronning Mauds minne - Høgskole for 

førskolelærerutdanning. Arbeidstittel på Ekras prosjekt er: "Å bo på sykehus som barn". Prosjektet er 

ikke endret, men hun melder at hun kommer til å bruke lenger tid enn tildelt tid.  FOU tiden gikk ut 
31.12.11.  

 

Frøydis Vik er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har 
delfinansiering gjennom EU-prosjektet ENERGY og fakultetet har garantert for resten av 

fireårsperioden (FoU-tid 75 %). Hovedveileder er professor Elling Bere, UiA, biveiledere er 

førsteamanuensis Nina Øverby, UiA og forsker PhD Nanna Lien, UiO. Samarbeidet med UiO er bra. 

Vik er ferdig med den obligatoriske opplæringsdelen, har hatt flere postere på internasjonale 
konferanser, partnermøte og flere andre presentasjoner. Hun har publisert to artikler, og er noe forsinket 

med den tredje artikkelen pga av at dataene ble sent levert fra prosjektledelse i Amsterdam hvor dataene 

ble koordinert. Hun rapporterer selv å være i rute i henhold til plan, og har forventning om å levere 
innen mai 2013. Hun er fornøyd med framdriften, og skryter av samarbeidet og nettverket i prosjektet. 

Hun er svært glad for å være en del av dette. Arbeidstittel på henne prosjekt er: Prevention of 

overweight among adolescents (10 – 12 year olds). 
 

Hilde Lohne Seiler er phd-student ved NIH. Hun har holdt på i mange år (fra 1999), og har fått tildelt 

FoU-tid til phd-prosjektet og andre større prosjekter i denne perioden, med unntak av fødselspermisjon. 

Hun fikk opptak på Phd-programmet ved NIH 06.09.2005. En årsak til forlengelsen er at hun har måttet 
gjøre større endringer underveis. Hun er ferdig med datainnsamling og rapporterer at hun planlegger 4 

artikler. I 2011 har hun bearbeidet og sendt inn to artikler til nye tidsskrift. De to siste artiklene 

planlegges også innsendt inn til aktuelle tidsskrift i løpet av våren 2012, og hun vil videre påbegynne 
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arbeidet med kappen i vår. Hun rapporterer også annen aktivitet i 2011 (bok og presentasjoner på to 

konferanser). Hovedveileder er professor Sigmund A. Anderssen, NIH, og førsteamanuensis Monica 

Klungeland Torstveit, UiA, er biveileder. Samarbeidet med NIH er bra. Prosjektetes arbeidstittel: 
Fysiske aktivitetsvaner, fysisk form og fysisk funksjon hos eldre. 

 

Unni Segberg har vært i stipendiatstilling som gikk ut i 2008. Hun har fått tildelt FoU-tid til phd.-

prosjektet i 2009, 2010 og 2011. Hun er tatt opp ved PhD-studiet i spesialpedagogikk ved UiS. 
Hovedveileder er professor Thomas Moser, HiVe, og biveileder er førsteamanuensis Rune Giske, UiS 

og UiA. Opplæringsdel og datainnsamling er fullført. Hun jobber med analyse og presentasjon av data. 

Hun har avvik ift normert studietid. Veileder har vært syk, og hun har hatt utfordringer ift statistiske 
analyser. Har vært lite el ingen framdrift siden høsten 2009 (sykdom/velferdspermisjon), og hun har 

søkt og fått innvilget 1 års permisjon fra 1.1 2011 fra phd-programmet. Arbeidstittel på prosjektet er: 

Kropp, kompetanse, kunnskap – betydningen av barns bevegelseslek.  
 

Anne Brita Thorød er tatt opp på Phd.-programmet i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

og teknologiledelse, NTNU. Hovedveileder er professor Rolf Rønning, HiL og biveileder er professor 

Mona Sandbæk, HiOA. Hun er ferdig med opplæringsdelen. Hun har fått bruke sin flate FoU-tid til 
phd.-prosjektet. Hun har to artikler som er publisert, artikkel nr tre er nær ferdigstilt, og hun rapporterte 

i 2011 at hun fortsatt jobber med artiklene sine og forholder seg til opprinnelig problemstilling og 

metode. Arbeidstittel: Når pengene ikke strekker til. En studie av barns opplevelse og mestring knyttet 
til oppvekst i en familie med lav inntekt. 

 

Venke Frederike Johansen var ansatt i stipendiatstilling finansiert av Norske Kvinners 

Sanitetsforening (NKS) i perioden januar 2007 tom desember 2009, med utvidelse / forskyving av 
finansiering til ut juli 2010 i 50 %. Hun begynte i fast stilling i fakultetet fra aug. 2011. Hun er tatt opp 

ved Psykologisk fakultet ved UiB. Hennes hovedveileder er Therese Andrews, UiB. Biveiledere er 

Haldis Haukanes, UiB, og professor Ulla-Britt Lilleaas, UiA. Samarbeidet med UiB er bra. Tittel på 
prosjektet er: “Når det intime blir offentlig. Om kvinners åpenhet om brystkreft og om markedsføring 

av brystkreft.” Hun skal disputere 14. mai 2012. 

  
Hans Inge Sævareid er phd- student ved UiB. Han har holdt på i mange år (fra 1999), men har fått lite 

FoU-tid til phd-studiet de siste årene. Han har ikke rapportert om sin progresjon til fakultetet for 2011. 

Arbeidstittel: Mestringsevne hos hjemmeboende eldre. 

 Oversikt over framdrift og ev. avvik i 

forhold til normert studietid 

Se punkt over.  

 Vurdering av samarbeidet med Se punkt over.  
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institusjonen der kandidaten er tatt opp 

  

Forskning og utvikling  

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

omfatte vurdering av oppnådde resultat i 

forhold til: 

 

 Universitetets og fakultetets strategier for 

forskning 

Fakultetet har utviklet sin strategiplan på bakgrunn av UiAs daværende strategiplan.  
Utdrag fra fakultetets strategiplan 2008-2011: 

Satsingsområde for forskingsaktiviteten 

 Satse på forskning som bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget innen folkehelse, i etableringen av 

gode helsevaner for å forebygge utviklingen av de store folkehelsesykdommene rettet mot 
forhold på individ, gruppe- og samfunnsnivå.   

Det betyr også at fakultetet skal bidra til skolerettet FoU innen fysisk aktivitet, ernæring og 

psykisk helse. 

 Satse på forskning som bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget og ferdigheter innen helse- og 

omsorgsrelaterte utfordringer.  

Innenfor disse to hovedområdene for forskningsaktiviteten skal fakultetet arbeide videre med å 

tydeliggjøre sin spisskompetanse. Dette skal relateres til de fire fokusområdene som er nevnt i 

innledningen av strategiplanen (forebygging, mestring og lindring). 
Fakultetets forskningsaktivitet er hovedsakelig innen disse områdene. Dette ivaretas særlig gjennom 

tildeling av forskningstid. Det er lagt opp til at opp til 25% av den totale arbeidsressurs for 

vitenskapelig ansatte i fakultetet kan benyttes til FoU-arbeid.  
Når det gjelder praksisnær forskning så er fakultetet vertskap for det regionale Senter for 

omsorgsforskning – Sør, - en deltar aktivt i Kompetansesenter for idrett i Agder (KiA) og en 

samarbeider gjennom Praxis Sør og prosjekter som inngår her. Videre har fakultetet sammen med 

Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, etablert Senter for 
eHelse og omsorgsteknologi. Her har en etablert partnerskap med flere regionale og nasjonale aktører, 

bl. a. kommuner, industriselskaper og andre FoU-institusjoner. 

 Toppsatsingsområder som styret har 

vedtatt, som kan inneholde følgende 

punkter: 

o Miljøets vitenskapelige resultater så 

langt og visjoner for utvikling 

o Størrelse og robusthet av fagmiljøet, 

planer for rekruttering 

eHelse er et av UiAs satsingsområder:  
- Senteret er et tverrfakultært samarbeid mellom Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, - 

teknologi og realfag og – helse- og idrettsvitenskap. De involverte registrerer sine publikasjoner på sine 

respektive enheter. Senteret er i en oppbyggingsfase, og den vitenskapelige aktiviteten har stort sett 

vært knyttet til presentasjoner på fagmøter, work-shops og konferanser. Slik er senterets mål for 
vitenskapelige publikasjoner uttrykket i strategiplan for 2011-2015: “Det er et viktig mål for senteret å 

publisere vitenskapelige arbeider i fagfellevurderte journaler og forskningskonferanser.”  

Og videre: “Det er et mål å opprettholde stor aktivitet med høy forskningsmessig kvalitet. Det 
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o Internasjonale samarbeidsrelasjoner 

og planer for utvikling av disse 

o Studieportefølje på master- og ph.d-

nivå og planer for videre utvikling 

o Oversikt over sendte og innvilgede 

søknader for ekstern finansiering, ev. 

planer for videre søknader 

o Oversikt over samarbeid med arbeids- 

og samfunnsliv og planer for videre 

utvikling 

o Bruk av midler, inkludert all 

egeninnsats fra fakultetene (stillinger, 

infrastruktur osv.) 

forutsetter kontinuerlig arbeid for å sikre ekstern finansiering. Dette arbeidet må videreføres i perioden, 

med sikte på å få etablert en strategisk masse av prosjekter.” 

-Planer for rekruttering: Fakultetet vil prioritere høyt et professorat innen eHelse som ønskes finansiert 
via Ugland-gaven. 

-Studieportefølje: Fakultetet har et tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram i Helse- og 

sosialinformatikk i samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap. Dette rekrutterer jevnt bra med studenter. Fakultetet startet opp sitt ph.d.-program i 
Helsevitenskap i 2011, og en av kandidatene her er rekruttert med bakgrunn i mastergrad i Helse- og 

sosialinformatikk (stipendiat finansiert av RFF-Agder). 

- Senteret har samarbeid med Universitetene i Ålborg, Nebraska og Sterling. Det vil bli jobbet videre 
med å utvide samarbeidet og lage et internasjonalt konsortium med flere nasjonale og internasjonale 

partnere. 

- Det største prosjektet som ble innvilget i 2011 som senteret er involvert i er RFFA- prosjektet 
«samhandling uten grenser» som skal gå over 4 år. Senteret er involvert i prosjektet «Bo trygt og godt 

hjemme» sammen med Kristiansand kommune på vegne av OSS og Knutepunkt Sørlandet. 

Kopentansetilskudd fra Husbanken sammen med Nøtterøy kommune ble fullført des. 2011. I tillegg er 

senteret involvert i flere prosjekter av ulik størrelse med ulike partnere i kommuner, næringsliv, SINTF 
og SSHF. Senteret har vært i flere søknader som har vært sendt inn. Det vil være økt fokus på EU-

søknader fremover. En felles søknad fra UiA til NFR angående samhandlingsreformen er et mål i 2012.  

Det er dannet en E-helseallianse i Agder som eHelse senteret er med i. Denne alliansen er et samarbeid 
mellom aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlige miljøer som ønsker å utvikle og å ta i 

bruk nye e-helseløsninger. Vi har samarbeid med mange av kommunene i Agder og får stadig nye 

forespørsler. Det gjelder både omvisning, undersvisning og prosjekter. Vi har nær kontakt med SSHF 

og deler av næringslivet. Planen er å få flere bedrifter inn for å bruke smarthuset og labben her på UiA 
Grimstad. 

 Mål for vitenskapelig publisering – 

publiseringspoeng  

UiA har i sin strategi at innen 2015 skal forskningspubliseringen fordobles i forhold til 

publiseringspoeng i 2008. Fra 2008 til 2010 har Fakultet for helse- og idrettsvitenskap økt fra 14,3 til 
40,8 dbh-poeng. I 2010 utgjorde fakultetets andel av publiseringspoengene 9,1 % av UiAs totale 

publiseringspoeng. Fakultetet har som mål å komme opp i 60 dbh-poeng innen 2015 (øke den 

vitenskapelige publiseringen med ca 25 % pr år i årene fram til 2015). I 2011 har det vært en nedgang i 

publiseringspoeng til 37,7 dbh-poeng. Av disse var 8,93 poeng på nivå 2. Fakultetet sto for 8 % av 
UiAs totale publiseringspoeng.  

 Mål for ekstern finansiering - totalt, fra 

EU og fra Norges forskningsråd 

Fakultetet har ikke satt seg noe bestem mål for dette, men i 2011 har det vært et stabilt antall søknader 

på eksterne midler. Fakultetet hadde 3 søknader til NFR i 2011 (kr. 7 263 000), men fikk ikke innvilget 
noen av disse. Videre hadde vi 5 søknader til Sørlandets Kompetansefond, men fikk bare innvilget en 

som ikke gjelder FoU (Distriktsvennlig bachelorutdanning i sykepleie). Det ble sendt en søknad til 

Aust-Agder utviklings og kompetansefond, og en til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering via Norske 
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kvinners Sanitetsforening. Begge disse ble avslått. Fakultetet sto ikke for egne søknader på EU-midler i 

2011, men Senter for eHelse og omsorgsteknologi var partner i noen søknader. Fra fagmiljøet innen 

eHelse og Senter for omsorgsforskning – Sør er det sendt flere søknader som ansatte i vårt fakultet også 
har vært involvert i.  

Senter for omsorgsforskning-Sør har i 2011 mottatt eksterne midler fra flere instanser, noen eksempler 

er: 

- Kristiansand kommune/OSS “Bo godt og trygt hjemme”. Her har vi mottatt kr 450 000,-. 
- Helsedirektoratet “Holdninger til formalisert utdanning blant ufaglærte inne pleie- og 

omsorgssektoren”, kr 800 000,-. 

- Helsedirektoratet “Omsorgsplanlegging og aktiv omsorg” 
- Arendal kommune “Samarbeid som utviklingsstrategi”, kr 175 000,-. 

 

Senter for eHelse og omsorgsteknologi har fått innvilget følgende søknader:  
iAge prosjektet ble innvilget i 2011. Det er en del av et Interreg IVB North Sea program. Vi er en 

delpartner og skal ha en arbeidspakke ved UiA Grimstad 2013. Det ble sendt noen EU-søknader som 

senteret var med på uten at disse gikk gjennom. Det ble sendt en søknad til NFR sammen med Grimstad 

kommune som ikke ble innvilget. 
 

Forskningssekretariatet er støttespillere og bidrar i arbeidet med søknader og info om dette. I 2012 

avsettes kr. 250 000,- til støtte for søknadsskriving. Midlene disponeres av dekan. 

 Mål for formidling Fakultetet har heller ikke konkretisert sine mål for formidling, men jobber aktivt for å øke 
registreringen av formidlingsaktivitet som kontinuerlig pågår. Her har fakultetet hatt en god utvikling 

og har fått slik uttelling internt i budsjettet:  

2007: 71 poeng (inntekt ca kr. 100 000-) 

2008: 159 poeng (inntekt kr.  375 000,-) 
2009: 160 poeng (inntekt kr. 424 218,-.) 

2010: 178 poeng (inntekt kr. 523 984,-.) Dette utgjorde 17 % av UiAs formidling 

 

 Aktivitet for kommersialisering av 

forskingsresultat - forretningsideer og 

bedriftsetableringer 

Ikke noe å rapportere. 

 Forskningsfremmende tiltak som er satt i 

verk tidligere 

Etablering av sentrene har vært forskningsfremmende tiltak:  
- Senter for omsorgsforskning – Sør og eks. forskningsgruppe innen Alderdom og helse. 

- Senter for eHelse og omsorgsteknologi med flere eksternt finansierte prosjekter.  

Rekruttering og kompetanseheving (professorer og førsteamanuenser) 
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Kapittelet om forskning og utvikling bør 

videre inneholde en kort oversikt over: 

 

 Sentrale forskningsnettverk, nasjonale og 

internasjonale 

Generelt er Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vevet inn i mange samarbeid og nettverk på nasjonalt 

og internasjonalt nivå. Det gjelder nettverk innenfor ulike former for helsefagsforskning, 

idrettsforskning, ernæringsforskning og tverrfaglig forskning innen eHelse.  

Flertallet av de vitenskapelig ansatte med doktorgrad ved fakultetet er engasjert som fagfellevurderere i 
både nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med ”referee”-ordning. Flere av 

professorene er i tillegg medlemmer av redaksjonskomiteer for internasjonale tidsskrifter på nivå 1 eller 

nivå 2 på Universitets- og høgskolerådets liste med aktuelle vitenskapelige tidsskrifter. For eksempel er 
professor Åshild Slettebø fra 1. april 2012 Editor-in-Chief i tidsskriftet Scandinavian Journal of Caring 

Sciences og professor Kjell Kristoffersen har vært i redaksjonen. Begge har også sittet i styret for 

Nordic College of Caring Sience. Åshild Slettebø var styreleder her i perioden 2009-2011.  Hun har 
også sittet I redaksjonskomité for Norsk tidsskrift for sykepleieforskning siden 2005 og i Nordisk 

sygeplejeforskning fra 2011 hvor professor Olle Söderhamn er ansvarlig redaktør for dette siste 

tidsskriftet. 

 
Eksempler på nordiske formelle nettverk der fakultetets ansatte har lederposisjoner er Nordic coaching 

network og Nordic College of Caring Science. Blant de internasjonale formelle nettverkene som ansatte 

er tilknyttet er for eksempel International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, 
American College of Sports Medicine og Nutritionsnätet för sjuksköterskor.  

Nasjonalt utgjør bl.a. Alderdom og Helse -Nasjonalt kompetansesenter, Sykehuset Innlandet HF og 

flere universitetet og høgskoler viktige nettverk og samarbeidspartnere. 
Flere av professorene har bistillinger ved ulike institusjoner som Universitetet i Nordland, Universitetet 

i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. To førsteamanuenser har bistilling som forskningsveiledere 

ved SSHF.   

 
Flere av de ansatte er oppnevnt som hoved- eller biveiledere til doktorgradskandidater ved andre 

universiteter (UiO, UiB, UiS, NTNU, HiT, Norges idrettshøgskole og Hälsouniversitetet i Linköping, 

Sverige) og inngår da formelt i veileder- og forskernettverk på disse lærestedene.  
De vitenskapelig ansatte som er involvert i ph.d.-programmet i helsevitenskap er engasjert i et stort 

antall uformelle internasjonale forskernettverk, og de har personlige kontakter med forskere i blant 

annet Danmark, Sverige, Finland, Belgia, Nederland, Storbritannia og USA.  

I tillegg til ovenstående har Fakultet for helse- og idrettsvitenskap en rekke formelle nettverk for 
utdanningene på bachelor- og masternivå. Nordplus-nettverkene med læresteder i de andre nordiske 

landene er eksempler på slike. Andre formelle avtaler finnes med universiteter i blant annet Tyskland, 

Litauen, Storbritannia, Botswana, Sør-Afrika, Australia og Kina. En del av disse avtalene er formulert 
bredt og går både på utdanning og forskning.  
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Gjennom EU-prosjektet ENERGY som vi er partnere i, er det et stort nettverk som professor Elling 

Bere, førsteamanuensis Sveinung Berntsen og ph.d.-kandidat Frøydis Vik publiserer sammen med. 

Berntsen er også med i et internasjonalt nettverk som jobber med kreftforskning og effekt av trening. 
Her er det deltakere både fra flere europeisk universiteter og sykehus.  

Professor Åshild Slettebø deltar i en nordisk forskergruppe "A life in dignity"-prosjektet som er støttet 

av Norges Forskningsråd 2009-2013 med representasjon fra Norge (Bodø, Haugesund, Førde, Oslo og 

Slettebø i Agder), Sverige (Karlstad og Stockholm) og Danmark (Århus). 
Hun er også medlem i en internasjonal forskningsforening for sykepleiere: Sigma Theta Thau 

(anerkjent internasjonal organisasjon med hovedsete i USA) som har samarbeid over hele verden. 

Videre er hun er med i programstyret for helse- og omsorgstjenester i Norges Foskningsråd og er 
medlem i Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM). 

Førsteamanuensis Rune Høigaard er med i et nettverk gjennom Group Dynamics Research Project. 

Førstelektor og ph.d.-kandidat Anders J. W. Andersen er med i et nettverk gjennom sitt samarbeid med 
Universitetet i Pisa, Italia.  

Førsteamanuensis Liv Fegran er med i et nettverk som kalles International Nursing Research Network 

hvor de jobber konkret med Patient transitions in transfer (PRANSIT) med deltakere fra Tyskland og 

Danmark. Flere av medlemmene her har samarbeid gjennom forskernettverket Barnafödande i Norden 
(BfiN) og European Academy of Nursing Science. 

 Viktigste aktiviteter hvor fakultetet 

samarbeider med regionen (næringsliv, 

kulturliv og offentlig sektor) 

Fakultetet samarbeider hovedsakelig med offentlig sektor. Her er det forskningssamarbeid med forskere 

på SSHF. Gjennom samarbeid med kommunene og skolesektoren, er det hovedsakelig samarbeid om 
utviklingsarbeid.  

Fakultetet samarbeider tett med Sørlandet sykehus HF på flere nivåer. Spesielt vil en trekke fram 

samarbeidet med Klinikk for psykisk helse, Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP) hvor 

en har etablert UNIK – Universitetsklinikk. Her samarbeider en om både undervisning og forskning. I 
dette samarbeidet er det utviklet et forsknings- og fagutviklingsprogram inne psykisk helsearbeid som 

heter “Dialog og samhandling på Agder - nettverksdialoger”.  Fra dette miljøet er det rekruttert to ph.d.-

kandidater til vårt ph.d.-program. 
 

Gjennom etablering av Senter for eHelse og omsorgsteknologi, har en hatt god kontakt med både 

SSHF, men også kommuner, spesielt i Listerregionen. Videre er næringslivsbedrifter i 

Arendalsregionen interessert i et samarbeid på FoU-siden. Fagmiljøet her har en bred kontaktflate mot 
Sintef, Høgskolen i Telemark og andre, og samarbeider også med Senter for omsorgsforskning – Sør.  

Senter for omsorgsforskning – Sør har også et tett og nært samarbeid med kommunene i regionen, og 

har etablert egne samarbeidsavtaler med alle regionens utviklingssentre for sykehjem og 
hjemmetjenester i regionen. Senter for omsorgsforskning –Sør er videre representert i alle 

utviklingssentrenes fag- og samarbeidsråd samt hovedansvarlig for regionale nettverkskonferanser. I 

tillegg bidrar senteret med utstrakt forskningsfaglig bistand overfor disse utviklingssentrene. Senter for 
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omsorgsforskning har etablert samarbeidsavtaler med 10 utvalgte “forskningskommuner” der 

hovedhensikten er å samarbeide om en best mulig tilrettelegging for praksisnær forskning i regionen 

Senter for omsorgsforskning – Sør har også et tett samarbeid med de 4 andre regionale sentrene for 
omsorgsforskning i Norge (HiB, HiG, HiNT, UiT). 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap har flere forskningsprosjekter sammen med USHT'ene 

(Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjeneste) i Aust- og Vest-Agder. Disse er lokalisert i 

Songdalen, Kristiansand og Grimstad, men har kontaktnett til alle kommuner i fylket.  

 antall utenlandske forskere som gjestet 

institusjonen i løpet av rapporteringsåret i 

minimum 4 uker 

Fakultetet har hatt en utenlands gjesteforsker i 2011.   

 antall UiA-forskere med 

forskningsopphold i utlandet på 

minimum 4 uker 

Fakultetet har ikke hatt ansatte på forskningsopphold i utlandet i 2011.   

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

også inneholde 

 

 Forslag til tiltak som kan styrke 

forsknings- og utviklingsaktiviteten 

o tiltak som fakultetet selv har 

kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

Fakultetet satte i 2008 i gang et internt Førstelektorprogram som så langt har fått god tilbakemelding og 
som har ført til flere opprykk.   

Videre er det etablert flere forskningsgrupper, men disser har varierende aktivitet. Forskergruppen 

aldring og helse i Institutt for helse- og sykepleievietenskap har vært evaluert i NFR sin nasjonale 

evaluering av biologisk – medisinsk og helsefaglig forskning 2011. Oppsummering og innspill fra UiA 
blir lagt frem i rådsmøte i NRHS, hvor NFR presenterer sin rapport 23.april 2012. 

Det er også et uformelt FoU-forum hvor vitenskapelige ansatte legger fram fra sine FoU-prosjekter og 

gir hverandre tilbakemelding.  
Rekruttering/kvalifisering til professor og førsteamanuensis har gitt gode resultater når det gjelder 

førsteamanuenser, men en har strevd mer med professorer.  

Fakultetet setter i 2012 i gang et eget veilederkurs for ansatte som vil gå inn i master- og ph.d.-
veiledning. Det er et mål at flere masterprosjekter skal være delprosjekter i ansattes egen forskning, og 

videre er det et mål at flere masteroppgaver skal være i artikkelform.  

Videre vil fakultetet legge til rette for mentorordning for ansatte som ønsker å kvalifisere seg til 

førstelektor/professor/dosent. 
 

UiA bør fortsette sine kurs for veiledere som skal inn i ph.d.-veiledning.  

  

Kompetanse og infrastruktur 

Kapittelet bør inneholde vurderinger av 
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 Kompetanseutvikling og rekruttering av 

vitenskapelig personell, f.eks. hvilke 

utlysinger og nytilsettinger som har vært 

det siste året 

Utlysninger i 2011.  

Fak.styremøte 09.02.11: 
- Utlysing av 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i 

idrettsvitenskap (tilsatt Sveinung B. Stølevik og Geir Øvrevik) 

Fak.styremøte 06.04.11: 
- Utlysing av midlertidig stilling som postdoktor i helsefremming/folkehelseutfordringer for to år 

(ingen ble tilsatt, og stillingen lyst ut på nytt høsten 2011. Tilsettingsprosessen pågår i disse 
dager) 

- Utlysing av 100 % stilling som professor i psykisk helsearbeid (ingen ble tilsatt. Stillingen ble 
lyst ut på nytt og åpnet også for førsteamanuenser.  Søknadsfristen er ikke gått ut) 

Fak.styremøte 18.05.11: 
- Utlysing av vikarer og fast stilling som førsteamanuensis i idrett, kroppsøving. Saken ble utsatt. 

Fak.styremøte 05.10.11: 
- Utlysing av 100 % stillinger i sykepleievitenskap, Kristiansand og Grimstad. (21 søkere, hvor 

kun 3 ble funnet kvalifisert av sakkyndig utvalg. Disse kommer til intervju og prøveforelesning 
henholdsvis 10/4 og 11/4. Stillingene lyses ut på nytt snarest mulig). 

Fak.styremøte 09.11.11: 
- Utlysing av fire 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i 

henholdsvis folkehelsevitenskap, idrett med vekt på kroppsøving, idrettsvitenskap og mat og 
helse. (Sakkyndig utvalg jobber med mange søkere til alle stillingene). 

 Infrastruktur for forskning og utvikling Fakultetet har god infrastruktur for forskning og utvikling ved begge campusene. I Grimstad er det 

svært godt tilrettelagt i nye lokaler etter innflytting i august 2010. I Kristiansand er kontorkapasiteten 
sprengt, og fra høsten 2010 flyttet flere stipendiater og forskere inn i brakken I-qube utenfor I-bygget. 

Dette har foreløpig forbedret kapasiteten. En holder på med oppbygging av laboratoriene i 2. etg. på 

Spicheren. Her er det fortsatt behov for vitenskapelig utstyr.  

 Har det vært konkrete saker som har reist 

forskningsetiske problemer? 

Fakultetet startet i perioden 2008 – 2010 fire nye masterprogram. Dette førte til stort press på 

veiledning og utfordringer rundt forskningsetiske problemstillinger. Fakultetets egen ”Etikk-komité” 

(FEK) skal sørge for kvalitetssikring og etisk vurdering av masterprosjekter som ikke umiddelbart 

passer inn under REKs vanlige retningslinjer. Denne har vært ledet av professor Åshild Slettebø som 
arbeider mye med etikk i forskning og undervisningssammenheng. Komiteen har hatt en stor mengde 

prosjekter til vurdering, spesielt innen helsefagområdet. En har evaluert arbeidet til denne komiteen 

høsten 2011, og videreført utvalget, men med noe ny sammensetning. Det er også avsatt mer tid til dette 
viktige arbeidet. Ellers tas forskningsetiske problemstillinger opp i undervisning, veiledning, 

forskergrupper og FoU-samlinger i fakultetet.  

Det er ikke registrert konkrete saker ut over prosjektgjennomgang i NSD, FEK og REK-søknader som 
har reist forskningsetiske problemstillinger.  
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 Hva er tilbudet om forskningsetikk for 

ph.d.-studentene? 

Forskningsetikk er sentralt i all veiledning av ph.d.-kandidater. Etikk inngår som tema i flere av emnene 

i opplæringsdelen, forskningsetikk er et eget tema i emnet EX-602 Philosophy of Science, og i emnet 

ME-616 Forskningsformidling inngår publiseringsetikk og medforfatterskap som sentralt tema.  

 Samarbeidet med forskingssekretariatet 

og andre sentrale organ 

Samarbeidet med Forskingssekretariatet er bra. Fakultetet deltar med representanter i Adm. FoU-forum, 
og vil også delta i planlagt forum for Adm. Ph.d.-utdanning.  

Dekan møter i SFU og leder for fakultetes Ph.d-program og Ph.d-utvalg møter i SUF hvor det er 

informasjonsutveksling og innflytelse.   

 Andre rammevilkår som har stor 

betydning for forskningsaktiviteten 

Det at fakultetet kun har to KD-stipendiatstillinger er et vesentlig rammevilkår som har betydning for 

forskningsaktiviteten. Flere stipendiatstillinger vil kunne bidra til å øke forskningsaktiviteten. Fakultetet 

har forskuttert en stipendiatstilling og vil benytte denne som “matching funds” for ph.d.-kandidater en 

ønsker å få inn i ph.d.-programmet og som har lyktes med å få minst 50 % ekstern finansiering av et 
ph.d.-løp over fire år.  

 En vurdering av kritiske suksessfaktorer 

for forskning og forskerutdanning ved 

fakultetet (risikovurdering) 

Det er av stor betydning at vi lykkes med å hanke inn eksterne midler. Fakultetet har satt av midler til 

søknadsskriving, og dette bør en lykkes med.  
Videre er det av stor betydning at vi lykkes med å rekruttere toppkompetanse til enkelte fagområder i 

fakultetet. Dette er en utfordring som utgjør en kritisk suksessfaktor.  
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Forskningsdelen i kvalitetsrapport fra fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

 

Forskerutdanning – egne program 
 

Ph.d programmet i litteraturvitenskap: 

Det er p.t. 11 kandidater på ph.d.-programmet i litteraturvitenskap. 

Ved utlysning av stipendiatstillinger har det de senere år meldt seg ca. 4-6 søkere, hvorav bare 1-2 

er svært godt kvalifisert. 

Det er stor forskjell mellom kandidatene i forhold til framdriftsplanen. Generelt har 

høgskolelektorene en svak framdrift, mens stipendiatene har bedre.  

Det er særlig ett tiltak som har fått dårlig evaluering i det foregående året, nemlig det sentrale kurset 

i vitenskapsteori. Kandidater i litteraturvitenskap er generelt bedre teoretisk skolert enn mange 

andre og har lite nytte av oversiktsforelesninger. Kurs i regi av forskerskolen Tekst-bilde-lyd-rom 

har derimot fått meget god evaluering. 

Ph.d programmet i litteraturvitenskap er medlem av forskerskolen Tekst-bilde-lyd-rom (TBLR) og 

har det siste året hatt ansvar for å arrangere nasjonale forskerkurs i deres regi. I løpet av dette året 

(2012) skal vi overta ledelsen av skolen. De andre medlemmene er alle universitetene unntatt UiO. 

Vi har hatt én cotutelle-avtale med Ludwig-Maximilian-Universität München og uteksaminert én 

doktorand. 

Det har vært litt svikt i prosedyrene siden stipendiatene er blitt bedt om å søke opptak på 

programmet. Dette burde gå automatisk siden evalueringen ligger i ansettelsesprosedyren 

Ph.d.-utvalget i litteraturvitenskap er helt nytt og har ikke trådt i funksjon, så de planer vi har fått 

overlevert fra forrige utvalg, må vurderes før vi melder om videre planer. Et nasjonalt forskerkurs i 

regi av TBLR er imidlertid planlagt, nemlig 9.-11. januar 2013 i München. Dessuten er det planlagt 

et lokalt ph.d.-kurs 5. juni.  

 

Ph.d programmet i språkvitenskap: 

Det er 7 kandidater i ph.d.-programmet i språkvitenskap.  

Fremdrift av kandidatene varierer mellom ansettelseskategorier: universitetslektorene har en 

svakere fremdrift enn stipendiatene. I begge kategorier finnes det forskjell mellom kandidatene i 

forhold til deres fremdriftsplaner.  

Ph.d programmet i språkvitenskap er medlem i Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og 

filologi. 

Ph.d programmet i språkvitenskap hadde faste ph.d.-seminarer med kandidater i språk- og 

litteraturvitenskap der kandidatenes “papers» ble kommentert av både co-kandidater og 

veileder/faglig ansatte.  

Det ble bestemt at det tilbys et kurs i språkvitenskap hver vår:  

Det ble holdt et ph.d.-kurs om "(Psycho)linguistic approaches to language contact, bilingualism and 

code switching"  og 31. mai – 01. juni holdes det et kombinert symposium og PhD–kurs om 

Language Change: The Making of the Early Modern Period  

I samarbeid med forskerskolen NAFOL ble det holdt ph.d.-kurs "multimodalitet og læring" i mars 

og juni 2011. I juni og oktober tilbys det et forskerkurs om "multimodalitet og læring" 

Det nye ph.d.-utvalget i språkvitenskap har ennå ikke tatt opp sitt arbeid.  

 

Ph.d programmet i religion, etikk og samfunn: 

I 2011 var det 14 kandidater i ph-d.-programmet i religion, etikk og samfunn.   

Ved siste utlysning av stipendiatstillinger (våren 2011) var det 32 søkere til to stipendiatstillinger. 4 

av disse ble anbefalt som støtteverdige. 
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Det er flere kandidater som ikke fullfører på normert studietid. Dette gjelder både stipendiater og 

eksternt finansierte ph.d.-studenter. Noe av dette har legitime årsaker som sen tiltredelse, deltid, 

permisjoner, sykefravær osv. 

Doktorgradskandidater og veiledere gir gode tilbakemeldinger på programmet, med noen forslag til 

forbedringer.  

Ph.d.-programmet religion, etikk og samfunn er med i forskerskolen The Research School Religion 

Values Society (RVS) Vi samarbeider med Universitetet i Uppsala om ph.d.-kurs 

Det har vært for dårlig informasjon om når nye stipendiatstillinger blir ledige, slik at vi er kommet 

for sent i gang med utlysning. Det er nå utarbeidet en oversikt over når nye ph.d.-stillinger blir 

ledige.  

Det ble gjennomført en omfattende evaluering av ph.d.-programmet som helhet vinteren og våren 

2011, som munnet ut i en evalueringsrapport fra en komite i mai 2011. Her inngikk to omfattende 

spørreundersøkelser fra ph.d.-studentene og en rekke møter for involverte lærere og ph.d.-studenter. 

Evalueringen viste gjennomgående stor tilfredshet med programmet, men enkelte 

forbedringspunkter ble identifisert. 

Kurset "Kjønn og religion", som inngikk i Religion, Values and Society's program, RVS's 

sommerkurs på Metochi, "How to use theory in interdisciplinary research",  RVS-kurset «Religion 

and Social Conflict», samt kurset  «Themes in Religious Change in Late Modern Societies» i 

Uppsala er studentevaluert med gode tilbakemeldinger.  

 

I mai 2012 vil det bli holdt to ph.d-kurser i kontekstuell teologi og kontekstuell etikk på Metochi 

studiesenter på Lesbos. Kursene arrangeres i samarbeid mellom Universitetet i Agder, Det 

teologiske menighetsfakultet og Teologisk Fakultet ved København universitet.   

Høsten 2012 vil det blir holdt ph.d.-kurs i religionssosiologi på UiA i samarbeid med Universitetet i 

Uppsala.  

 

Ph.d programmet i pedagogikk: 

Regnes implementert i 2012 etter behandling i UiA-styret. 

 

 

Forslag til tiltak som kan bedre kvalitet og gjennomstrømning for forskerutdanningene: 

Det er åpenbart at det fakultetet har et forbedringspotensiale mht. gjennomstrømning for alle ph.d. 

program. Flere tiltak ønskes opprettholdt og iverksatt med fokus på dette. Både for stipendiatene og 

UiA som institusjon profiterer på å få kandidater igjennom på normert tid. 

 

Det er svært viktig å kvalitetssikre ansettelser i stipendiatstillinger. Å starte på en forskerutdanning, 

krever et sterkt faglig grunnlag, et forskertalent og en ambisiøs innstilling. Ved intervju av 

kandidatene må vitenskapelig personale med erfaring fra forskerutdanning og veiledning delta. Det 

er viktig at alle praktiske ting er tilrettelagt fra dag én. Kandidaten skal ikke måtte vente lenge for å 

få kontor, pc, telefon etc. Kandidaten må bli tatt imot av veileder og leder av ph.d.-utdanningen for 

å bli kjent med opplegg, forventninger, krav etc. så snart som mulig etter ansettelsen. Kandidatene 

bør få anledning til å bli bedre integrert i fagmiljøet ved å ha tilbud om kontorplass på instituttet 

minst 1 år av doktorgradsperioden. Kandidaten bør ikke bli satt til andre arbeidsoppgaver enn 

doktorgradsarbeidet (hvis dette ikke inngår i stillingen).  

 

Det vil være aktuelt å se på innføring av 90 % seminar for alle ph.d. program. I tillegg må 

framdriftsrapport leveres to ganger i året. Framdriftsrapporten skal brukes aktivt til å avdekke avvik 

som fører til forsinkelse i forskningsforløpet. I tillegg skal det fungere som motivasjon for den 

enkelte stipendiat gjennom illustrasjon av egen fremdrift. Rapporten skal også bidra til å legge til 

rette for tiltak som skaper positive ringvirkninger for stipendiatene, veiledere og administrasjon. 

Side 79



3 

 

 

Våre hjemmesider skal oppgraderes slik at stipendiatene til enhver tid finner aktuelle ph.d. kurs som 

de kan delta på, enten ved UiA eller andre, eksterne institusjoner – innenlands og utenlands. Dette 

skal bidra til å bistå stipendiatene til å finne relevante kurs for deres forskning, samt forhindre 

forsinkelser med tanke på gjennomføring av de obligatoriske 30 ECTS jfr. reglement om 

opplæringsdel. 

 

Det skal vies større oppmerksomhet rundt samarbeid gjennom forskerskoler for å utnytte de positive 

ringvirkningene av felles kurs, nettverksutvikling innen forskning og muligheter for formidling av 

egen forskning. 

 

Internasjonalisering skal også vies større oppmerksomhet. I første omgang ønsker fakultetet å satse 

på inngåelse av flere cotutelle-avtaler, både for egne stipendiater, men også eksterne fra andre, 

internasjonale utdanningsinstitusjoner.  Det skal opparbeides større kunnskap om muligheter for 

studieopphold i utlandet for stipendiatene, samt satses på og aktivt informere dem om disse. 

 

Administrasjonen skal arrangere et årlig evalueringsseminar for stipendiatene hvor styrker og 

svakheter drøftes. Seminaret skal fremme konkrete tiltak som skal videreutvikle og styrke 

forskerutdanningen. 

 

Man skal vie større oppmerksomhet til at det opprettholdes arenaer ved fakultetet for stipendiatene 

til å legge frem sin forskning. 

 

Oversikt over forskerskoler vi er medlem i: 

Nasjonal forskerskole for tverrvitenskapelig kjønnsforskning 

Nasjonale forskerskole Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR) (UIA leder fra 2012) 

The Research School Religion Values Society (RVS)  

Nasjonal forskerskole i utdanningsforskning (NATED) 

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 

Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi 

 

 

Forskerutdanning – stipendiater og ansatte som er tatt opp på ph.d.-program 

ved andre institusjoner 

 
Oversikt over ph.d.-kandidater med informasjon om hvor de skal ta ph.d.-graden og hvem som er 

faglig ansvarlig ved eget fakultet 

Pr. 1.april 2012 har fakultetet følgende ansatte på eksterne ph.d.-programmer: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Samarbeidet med institusjonene der kandidatene er tatt opp har fungert tilfredsstillende.  

 

Navn Opptak/institusjon Faglig ansvarlig v/UiA 

Eidhamar, Levi Opptak-UiO Pål Repstad 

Inntjore, Hilde  Opptak- UiB Pål Repstad 

Feddersen, Carl Fredrik Opptak -Leiden University i 

Nederland. 

Ole Preben Riis 

Lyngstad, Britt Opptak- UiO Oddvar Holmesland 

Girard, Francine Opptak-UiO Oddvar Holmesland 

Birkeland, Nils Rune Opptak – NTNU Gjert Langfeldt 

Røynesdal, Hind Helene Opptak UiS Anne Løvland 

Side 80



4 

 

Forskning og utvikling  
 

Universitetets og fakultetets strategier for forskning 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har i sin virksomhetsplan for 2011 som et tiltak at flere 

institutter skal opprette post.dok.-grupper. Dette er grupper som har som mål å øke forskningen og å 

lede førsteamanuenser med doktorgrad frem mot professorkompetanse. Gruppen ledes av en 

professor og har regelmessige samlinger. Institutt for religion, filosofi og historie har i flere år hatt 

en slik gruppe, ledet av professor 2 Jan-Olav Henriksen, en periode med gode erfaringer. Institutt 

for pedagogikk startet en slik gruppe i 2011 ledet av professor 2 Hansjörg Hohr. 

Flere forskningsforum er også startet opp med formål å drive forskning og publisering, for 

eksempel Forum for hellige skrifter og Forum for fremmedspråks-didaktikk. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk gjennomførte i 2011 en evaluering av sin ordning med 

forskningskoordinatorer. Erfaringen tilsier at de ulike miljøene har forskjellige behov. Derfor har 

fakultetet nå også mentorordninger i noen miljøer. Fakultetet prøver å støtte de ulike miljøer 

gjennom støtteordninger som små driftsmidler, konferansestøtte, reisemidler og trykkestøtte. 

 

 

Toppsatsingsområdet MULTIKUL 

MULTIKUL har arrangert to oppstartsseminarer, to skriveseminarerer for ph.d-kandidater og vit. 

ansatte samt 5 andre seminarer både felles og for forskningsgruppene. 

MULTIKUL har også arrangert 2 konferanser og 1 ph.d.-kurs. Et nytt kurs er utviklet for 2012, med 

finansiering av NAFOL. I tillegg veiledes det innenfor forskningsfeltet på masteroppgaver i 

nordisk, engelsk og samfunnskommunikasjon.  

 

I løpet av 2011 har MULTIKULS forskere presentert 35 papers på nasjonale og internasjonale 

konferanser. De har publisert 24 artikler i antologier og tidsskrifter, 2 monografier/fagbøker og 

redigert 2 antologier. En antologi fra miljøet (fra 2010) er oversatt til dansk, og vi redigerer ett 

online tidsskrift.  

MULTIKUL har ca. 30 forskere tilknyttet, noen mer dedikerte enn andre. De er organisert i fire 

forskergrupper, og en del medlemmer er knyttet til flere av gruppene. De fire forskergruppene er: 

Medie- og allmennkultur, Multimodalitet og læring, Early Modern Research Group og Late Modern 

Research Group. Fagmiljøet favner bredt; den store utfordringen er å knytte gruppene sammen i 

felles teoriutvikling, og å bygge forskningsmiljøet midt i en travel hverdag.  

Rekruttering: 4 stipendiater og 2 fast ansatte på ph.d.program har vært knyttet til Multikulgruppene 

(for to av stipendiatene gikk perioden ut i 2011). En post.doc. knyttet til Multikul er under tilsetting; 

de åtte søkerne viser gledelig internasjonal spredning. 

I løpet av året har MULTIKUL-forskere hatt kontakt med kolleger fra en rekke nasjonale og 

internasjonale universiteter.  

 

To søknader ble i 2011 sendt til NFRs program Utdanning 2020: “Higher education and adult 

learning through digital design” og “Reading, writing and digital competence as basic skills in 

teacher education” (i samarbeid med Senter for pedagogisk tekst, Høgskolen i Vestfold). Ingen av 

dem fikk midler i den harde konkurransen, men vi arbeider videre med finansiering og justering. 

I juni sendte vi søknad om å bli Senter for fremragende forskning til NFR. Vurderingen var positiv, 

med 6 – excellent som samlet karakter. I mai blir det avgjort om vi blir invitert til å sende inn 

søknad i siste runde. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen har bidratt positivt til å utvikle 

MULTIKULs profil. I forbindelse med søknaden er det knyttet nettverkskontakter som vil bli 

invitert til en workshop i mai 2012 for å videreutvikle prosjektbeskrivelsen og spesifisere nærmere 

former for nettverkssamarbeid. 
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Som satsingsområde ved UiA har MULTIKUL et budsjett på kr. 1 500 000 til rådighet. Over 

halvparten av dette går med til å lønne to eksterne professor II stillinger (hver 20 %) og en 

koordinator/forsker i 100 % stilling. Denne stillingen ble besatt fra sommeren 2011. 

Driftsbudsjettet gir mulighet for å arrangere konferanser og forskerkurs. Videre gir driftsbudsjettet 

mulighet for å invitere gjesteforskere. I 2011 har ikke MULTIKUL tatt imot gjesteforskere på 

langvarige opphold, men i stedet har vi invitert eksterne kolleger til korte besøk i forbindelse med 

interne seminarer. Driftsmidler til reiser, konferansedeltakelse og litteraturinnkjøp har vært utlyst 

blant forskergruppenes medlemmer, og har fått god spredning. På grunn av ubrukte lønnsmidler går 

MULTIKUL ut av 2011 med et solid overskudd. Det vil bli brukt til frikjøp av tid til forskning for 

medlemmene i forskergruppene. 

Fakultetet bidrar med viktig administrativ og praktisk støtte, bl.a. til utarbeiding av søknader, 

økonomistyring og konferansearrangement. At fakultetet knyttet en 2-åring postdok- stilling til   

 

Mål for vitenskapelig publisering – publiseringspoeng  

I 2009 produserte fakultetet 80,4 poeng, i 2010 økte fakultetet produksjonen til 141,1 poeng og i 

2011 har fakultetet produsert 144,7 poeng. Fakultetet satser på å opprettholde denne høye 

produksjonen ved å fortsette med støtteordninger og ved at utført og planlagt forskningsaktivitet er 

et viktig kriterium ved tildeling av forskningstid. I tillegg har fakultetet hatt fokus på hvilke kanaler 

vi publiserer i, samt at nye kanaler blir meldt inn slik at det kan vurderes om de er vitenskapelige og 

at riktig institusjonstilknytning blir trykt på publikasjonene. 

I 2012 har fakultetet gjennomført obligatoriske skrivekurs for alle, unntatt professorer, som ønsker 

mer en 10 % FoU-tid. Fakultetet ønsker flere post.dok.-stillinger for å øke forskningsaktiviteten. 

Forskningsmotivasjonen i miljøene er høy. Fakultetet har prøvd å legge til rette for en bedre 

utnyttelse av forskningstiden ved at de ansatte underviser mye en periode for så å ha forskningsfri 

en annen periode. Dette er ikke alltid enkelt å få til, men instituttlederne har lagt ned mye arbeid for 

å få dette til i større grad enn tidligere. På denne måten håper fakultetet også å være en attraktiv 

arbeidsplass ved nyansettelser. 

 

 

Mål for ekstern finansiering - totalt, fra EU og fra Norges forskningsråd 

Fakultetet har i sin strategiplan lagt vekt på tilføring av eksterne forskningsmidler for å styrke 

fagmiljøene og øke forskningsaktiviteten. I budsjettet har fakultetet satt av penger til 

prosjektutvikling med tanke på å lage søknader, dette i tillegg til sentrale midler til samme forhold.  

I 2011 sendte fakultetet 1 SFF-søknad, 5 store forskningsprosjekt søknader og 4 mindre søknader til 

NFR. Av de store forskningssøknadene har vi fått tilslag på 1 prosjekt via Fellesløftet, prosjektet: 

Biblical texts, older than the bible, 3 avslag og den siste er ikke ferdigbehandlet. Av de mindre 

søknadene har fakultetet fått tilslag på 2 stk; trykkestøtte og støtte til elektronisk tidsskrift. 

Fakultetet er også part i et prosjekt som fikk NFR-støtte gjennom programmet Utdanning 2020, 

NORM-prosjektet. 

 

I tillegg er fakultetet aktiv med å søke eksternfinansiering fra andre mindre finansieringskilder som 

Sørlandets kompetansefond, fylkeskommuner, kommuner, Sørlandets sykehus og lignende. For 

eksempel gir Vest Agder Fylkeskommune 1,5 millioner over 3 år til et prosjekt. Til sammen blir det 

en del forskning for disse midlene. 

 

Mål for formidling 

Fakultet for humaniora og pedagogikk ønsker at ansatte skal involvere seg i samfunnsdebatter, 

skrive faglitteratur og populærvitenskapelige fremstillinger. Formidling er en av faktorene i 

fordeling av driftsmidler til instituttene samt at det teller med som grunnlag for tildeling av 
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forskningstid. Formidling er i hovedsak en aktivitet som er en del av den ansattes FoU-tid men 

enkelte formidlingsaktiviteter gis timer i arbeidsplanen, som for eksempel “Møt en Agder-forsker”. 

 

Forskningsfremmende tiltak som er satt i verk tidligere 

Fakultetet har som tidligere nevnt gjennomført skrivekurs som var obligatoriske for alle andre enn 

professorer som ønsker mer en 10 % FoU-tid. Tanken er å følge disse opp med frivillige kurs, også 

kurs i søknadsskriving. 

Fakultetet legger også vekt på deltakelse i forskergruppe eller mentorordning ved tildeling av 

driftsmidler/reisemidler for på den måten støtte opp om forskningssamarbeid. 

 

Sentrale forskningsnettverk, nasjonale og internasjonale 

Nettverk Fagmiljø Aktivitet 

Sosiolingvistisk nettverk 

(SONE) 

Nordisk Forskningsnettverk 

Nettverk for skolebibliotek Pedagogikk Nasjonalt nettverk for skolebibliotekarer 

NORM Pedagogikk Forskningsnettverk 

RESEP Religion Forskningsnettverk 

NOLES  Nordisk Nasjonalt nettverk for leseforskning 

Early Modern Research 

Group 

Fremmedspråk Forskningsnettverk 

 

Viktige samarbeidsrelasjoner med næringsliv, kulturliv og offentlig sektor, i regionen og 

generelt 

Partner Fagmiljø Aktivitet 

Norges forskningsråd Pedagogikk/religion, filosofi 

og 

historie/nordisk/fremmedspråk 

Støtte til forskningsprosjekter 

Cultiva Nordisk  Støtte til fordypningsenhet  

SSHF, A-bup Pedagogikk Støtte til forskningsprosjekt 

SSHF/VAS Religion Etikk for sykepleiere 

Utdanningsdirektoratet Pedagogikk/nordisk Nasjonalt skolebiblioteksprosjekt 

Vest Agder 

Fylkeskommune 

Pedagogikk Støtte til forskningsprosjekt 

UD/Kristiansand 

kommune 

Pedagogikk Støtte til utviklingsprosjekt 

Balkanprosjektet 

KD Nordisk Program for skolebibliotek 

Sørlandets 

kompetansesenter 

Pedagogikk Støtte til forskningsprosjekt 

Kommuner Pedagogikk Praksis sør, FoU-prosjekter 

Sørlandets 

kompetansesenter 

Fremmedspråk Støtte til forskningsprosjekt 

Norgesuniversitetet Fremmedspråk Støtte til FoU-prosjekt 

Lokalt næringsliv Historie Støtte til forskningsprosjekter 

 

Antall utenlandske forskere som gjestet institusjonen i løpet av rapporteringsåret i minimum 

4 uker 

Foruten en Fullbright-professor hadde vi en Yggdrasil-stipendiat som gjestet fakultetet i 2011 

 

Antall UiA-forskere med forskningsopphold i utlandet på minimum 4 uker 

Side 83



7 

 

Tre ansatte ved Fakultet for humaniora og pedagogikk hadde forskningsopphold i utlandet i fire 

uker eller mer i 2011. 

 

Forslag til tiltak som kan styrke forsknings- og utviklingsaktiviteten 

Fakultetet vil fortsette å styrke forskningsledelsen og stimulere til forskningsgrupper og 

mentorordning. Fakultetet prøver også å legge til rette for sammenhengende tid til forskning ved 

aktiv bruk av arbeidsplanverktøy og koordinering av studieplaner. 

 

 

Kompetanse og infrastruktur 
 

Kompetanseutvikling og rekruttering av vitenskapelig personell 

Fakultetet jobber målrettet med en rekrutteringsplan for avgang, slik at vi kan rekruttere gode 

kandidater i forkant av at eldre professorer pensjonerer seg. Fakultetet har mange midlertidige 

ansatte men har gjennom grundige analyser beregnet realistiske behov for stillinger for fremtiden og 

har nå lyst ut flere faste stillinger.  

 

Infrastruktur for forskning og utvikling 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har en velutviklet og velfungerende FoU-administrasjon. De 

jobber med saksbehandling i forhold til forskningsutvalget, prosjektadministrasjon, støtte til 

søknader, språkvask og publisering samt oppfølgning og bruk av interne og eksterne 

forskningsmidler. I tillegg er 80 % av en stilling øremerket ph.d.-programmene. 

Fakultetet for humaniora og pedagogikk valgte fra og med høsten 2011 å tilsette en visedekan for 

forskning, Helje Kringlebotn Sødal, i 26 % stilling 

 

Hva er tilbudet om forskningsetikk for ph.d.-studentene? 

Dette er inkludert i alle våre ph.d.-programmer. 

 

Andre rammevilkår som har stor betydning for forskningsaktiviteten 

Trang økonomi kombinert med høyt aktivitetsnivå på undervisningssiden og økende krav til 

rapportering spiller selvfølgelig inn på forskningsaktiviteten. Det er vanskelig for enkelte aktive 

forskere å få brukt tildelt FoU-tid fordi de er involvert i/blir pålagt så mye annet. Slik systemet er 

nå, vil forsinkede ph.d.-er føre til merkostnader som påvirker tildeling av FOFU-midler og kanskje 

også forskningstid. 

 

En vurdering av kritiske suksessfaktorer for forskning og forskerutdanning ved fakultetet 

(risikovurdering) 

Forskningen er fremdeles ujevnt fordelt mellom instituttene og internt på dem. Flere må bli aktive.  

Fakultetet må få ph.d.-kandidatene gjennom på normert tid. 
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Forskningsdelen i kvalitetsrapport fra Fakultet for kunstfag 
 
Forskerutdanning – egne program 
Fakultet for kunstfags ph.d. program Utøvende rytmisk musikk har for tiden 11 
doktorgradskandidater tatt opp på programmet. Av disse er 5 tilsatt i stipendiatstillinger. 
Dette er et beklagelig lite antall. Den ene stillingen er i tillegg et ”Agderstipend” og vil ikke 
bli fornyet. Sett i lys av antall søkere på ledige stillinger og veiledningskapasitet kunne 
antallet uten problem vært fordoblet, og mer enn det. Det er et viktig mål for fakultetet å 
øke dette antallet. I denne sammenheng kan det eksempelvis nevnes at til 3 utlyste 
stillinger i 2011 fikk fakultetet rundt 25 søkere. Søkingen til stillingene har med andre ord 
vært meget god, og søkerne har holdt jevnt over høy kvalitet.  
 
Av de første 3 som ble tatt opp i 2008 har en levert avhandling til bedømming (mars 2012), 
og en annen leverer i løpet av mai 2012. Den tredje har hatt sykdom i perioden og har fått 
ny sluttdato til 19. november 2012, men er godt i rute i forhold denne datoen.  
 
Det ble ansatt ytterligere to nye stipendiater i 2009 (en av disse under omtalte 
Agderstipend-ordning) og begge har sluttdato mot slutten av 2012. Rapporteringene så 
langt signaliserer at de er godt i rute i forhold til sine respektive framdriftsplaner, og det er 
en realistisk mulighet for at begge leverer sine respektive avhandlinger mot slutten av 
inneværende år.  
 
To ble tatt opp på programmet med privat finansiering i 2011 og vurderes å være godt i 
rute i forhold til framdrift. I tillegg ble tre nytilsatte stipendiater i 2011 tatt opp på 
programmet samme år i forbindelse med tilsettingsprosessen. Ytterligere en kandidat ble 
tatt opp på programmet på tampen av 2011 med finansiering fra Nasjonalbiblioteket. Til 
sammen ble seks tatt opp på programmet i 2011. Ved at man har så pass få 
stipendiatstillinger å lyse ut har det rytmiske fagmiljøet vært ekstra aktive i å rekruttere 
nye doktorgradskandidater inn på studiet med annen finansiering. Her har uformelle 
faglige nettverk og sosiale medier vært viktige arenaer for kontakt i så måte.   
 
Evalueringene viser at kandidatene er godt fornøyd med opplegget og med den 
veiledningen de har fått. Fakultetets ph.d.-utvalg oppsummerer også studiet så langt som 
positivt. Det ble også foretatt en evaluering av studiet i sammenheng med NOKUTs besøk i 
2010. 
 
Studiets navn ”Utøvende rytmisk musikk” blir oversatt til ”Popular Music Performance” i 
engelsk oversettelse, som i en viss forstand har vært en noe omdiskutert term utenfor 
fagområdets forskningsfront. Men både innenfor populærmusikksforskningsmiljøer ved 
universiteter og høgskoler i inn- og utland – og i musikkbransjen generelt – oppfattes 
”Popular Music Performance” som den mest treffende oversettelsen, og som dermed 
samsvarer best med det studieinnholdet denne rytmisk musikkutdannelsen profilerer. 
Dette oppfattes som gode argumenter for å la ”Popular Music Performance” være denne 
ph.d.-utdannelsens engelskspråklige signatur framover.  
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Vedrørende utøveraspektet i studiet har fagmiljøet en god dialog med tilsvarende miljøer i 
utlandet om forholdet mellom den vitenskapelige og kunstneriske delen av 
doktorgradsstudiet. Dette gjelder særlig i Storbritannia som har tradisjon for 
doktorgradsstudier som kombinerer kunstneriske og vitenskapelige ferdigheter. På denne 
måten søker man å kvalitetssikre ytterligere det opplegget som gjør UiAs doktorstudium i 
utøvende rytmisk musik særegent i nordisk (og internasjonal) sammenheng. Vi ser at det 
kan råde noe usikkerhet utenfor studiets fagmiljø om en slik kombinert 
kunstnerisk/vitenskapelig innretning av doktorgradsstudiet siden det ikke er særlig 
tradisjon for en slik faglig innretning i Norge. Men her vil vi minne om den evaluering av 
etableringssøknaden UiA fikk av den internasjonalt sammensatte vurderingskomiteen i 
forbindelse med oppretting av dette ph.d.-programmet i 2008. Komiteen var utelukkende 
positive til en slik faglig innretning.  
 
Kursdelen har siden 2008 vært gjennomført i henhold til planen med egne lærekrefter 
tilknyttet programmet supplert fra tid til annen av gjesteforelesere fra forskningsfronten 
innen populærmusikkstudier i inn- og utland. Ved at doktorgradskandidatene har fått møte 
noen av de fremste kapasitetene innenfor den internasjonale forskningsfronten har dette 
utvilsomt gitt en stor pedagogisk og miljømessig effekt for doktorgradskandidatene i deres 
respektive prosjekter. Imidlertid har man pr. dags dato ikke noe formalisert samarbeid med 
andre doktorgradsinstitusjoner, men planer for dette er på gang.  
 
Ved overgang til fakultetsvise doktorgradsprogram er dagens doktorgradsprogram i 
utøvende rytmisk musikk planlagt videreført som egen spesialisering under et 
fakultetsprogram i kunstfag.  
 
Fakultetet har hatt fått styrket det administrative støtteapparat rundt doktorgradsstudiet 
gjennom nyansettelser i 2011. For 2012 planlegges gjennomgang av rutiner og 
rollefordeling mellom faglig ledelse og administrativ støtte i drift av 
doktorgradsprogrammet.  
 
Forskerutdanning – stipendiater og ansatte som er tatt opp på ph.d.-program ved 
andre institusjoner 
 
Fakultet for kunstfag har 5 ph.d.-kandidater, 2 ved UiO, 1 ved NMH, 1 ved NTNU og 1 ved 
Århus Universitet. En kandidat ved Universitetet i Göteborg disputerte i september 2011. 
Kandidatene i Oslo og Århus følger progresjonen og vil levere færdig afhandling i 2012. Den 
anden kandidat i oslo følger også progresjonen, men har pga. permisjon/sygemelding i hele 
2011 fået udsættelse til 2013. De sidste 2 (ved NTNU og NMH)har ikke definert 
leveringstid. Dekanen følger alle opp og er faglig ansvarlig og kandidatene rapporterer til 
forskningsutvalget hvert semester.  
 
Også fremover vil fakultetet satse å at optage ph.d.-kandidater indenfor hovedområderne 
visuelle fag, sceniske fag, musikpædagogikk  og klassisk musikk. Selv om fakultetet i 2012 
vil ansætte yderligere 3 forskere med vejledningskompetanse på disse områder, må 
kandidaterne foreløpig tas opp på program ved andre institusjoner, da fakultetet, trods 
stort behov for rekruttering af videnskabeligt uddannet personale, ikke har eget program.  
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Det er nu besluttet at fakultetet vil arbejde hen imod at få godkjendt endnu en 
specialisering på det kommende fakultære doktorgradsprogram i kunstfag. Denne bliver 
tværfaglig og har fået arbejdstitlen KiK (Kunst i Kontekst) 
 
Forskning og utvikling 
Fakultetet har økt produksjonen av DBH poeng betydelig i 2011 til 15,2 poeng, hvoraf hele 
52,6 pst på nivå 2. Kvinner stod for 11,5 poeng. Fakultetet havde i 2010 satt seg et mål på 
10 DBH poeng i året, så tallet for 2011 må siges at være imponerende. Hertil kommer at 
fakultetets ansatte har publiceret flere formidlingsorienterede bøger og artikler og at en 
doktorafhandling er udkommet som bog på Götegorgs Universitet. Sideløbende har vi hatt 
stort fokus på kunstnerisk udøvende aktiviteter og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). 
Fakultetets ansatte er aktive deltakere i kulturlivet, og konserter, forestillinger og 
utstillinger med fakultetets ansatte forekommer hyppig. I 2011 har vi søgt at få 
dokumenteret og registreret denne virksomhed i Cristin på linie med anden videnskabelig 
produksjon, men endnu er kriterierne for sådanne registreringer uklare, hvorfor det ikke 
har været muligt at kvalitetssikre indtastningerne for 2011. 
 
De kunstnerisk aktive har sterke bånd til utenverden gjennom felles opptredener med 
kunstnere utenfor institusjonen. Samarbeidspartnere er både enkeltstående kunstnere og 
institusjoner som Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater, Sørlandets Kunstmuseum og 
Bomuldsfabrikken i Arendal. Fakultet for kunstfag driver NordForsk forskernettverket 
Contemporary Art and Visual Culture in Education (CAVIC) med ca. 50 medlemmer blant 
forskere og stipendiater i nordiske og baltiske lande (www.cavic.dk). Andre centrale 
netværk med deltagelse fra fakultetets forskere er  ITYARN (International Theatre for Young 

Audiences Research Network), BIN Norden, InSEA, FNT og ISME. 
 
I 2011 er kontankten med regionale kulturinstitusjoner intensiveret således at vi i 2012 vil 
kunne indgå intensjonsavtaler om forsknings- og uddannelsesmæssigt samarbejde med 
Kilden og Sørlandets Kunstmuseum. Desuden vil øge nationale og internationale 
netværksaktiviteter og sikre driften av de forskernettverkene fakultetet driver, samt styrke 
den internasjonale profilen på KU og forskningsaktiviteten. 
 
Kompetanse og infrastruktur 
Ved siden av satsingen på doktorgradsutdanning for de vitenskapelige ansatte har 
fakultetet et eget førstelektorprogram, der ansatte har fått tid til å gjennomføre KU og 
utviklingsarbeider med tanke på en opprykksøknad til 1.lektor. I 2011 blev en ansatt rykket 
op og ydeligere en har leveret ansøgning. Fakultetet har styrket staben med ansættelse af 1 
universitetslektor innenfor visuelle fag, som snarest vil have mulighed for opryk til 1 
amanuensis, og der er udlyst yderligere 1 stilling i visuelle fag og 2 videnskabelige stillinger 
innenfor sceniske fag. Flere ansatte arbeider med opprykk til professor. 
 
Den spesielle ordningen fakultetet har for tildeling av midler til forskning gjør det mulig for 
de ansatte med kunstbakgrunn og kunstneriske ambisjoner å utøve sin kunst til gode for 
regionen og for UiA. 
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Krav til del om forskerutdanning og forskning i kvalitetsrapport fra fakultetene 

 

Rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - 2011 
 

(Sist behandlet i det sentrale forskningsutvalget 30. november 2011, SFU-sak 38/11.) 

 

Rapporten skal fokusere på måloppnåelse og tiltak. Det er ikke lagt opp til en omfattende dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I 

kvalitetsrapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger av resultat i forhold til mål, samt forslag til tiltak. 

 

Det er ønskelig at rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 

 

Forskerutdanning – egne program 

Kapittelet bør omfatte følgende punkter: 

 

 Vurdering av antall ph.d.-kandidater i 

forhold til strategi og måltall 

PhD-programmet i offentlig administrasjon har i dag seks PhD-studenter. Dette er det minste 

antall kandidater programmet bør ha for å opprettholde et faglig miljø. Det er likevel ikke 

ønskelig at programmet har mer enn 10-15 studenter til enhver tid grunnet begrenset 

veiledningskapasitet i stab.  

Informasjonssystemer: har per i dag 10 fulltids-stipendiater. Måltallet angitt i instituttets 

strategi er 10-15, instituttet har veiledningskapasitet til ca. 15 stipendiater. Siden kun 

halvparten av stipendiatene dekkes gjennom KD-midler ligger det en utfordring i å sikre videre 

tilgang (og evt. økning) av eksternt finansierte stipendiater. 

International Management: har ved utgangen av 2011 23 PhD-studenter, der fem er fra 

2006-kullet (gjenspeiles ikke i DBH-tallene). Programmet har opptak annethvert år, der målet 

er opptak av en slik størrelse at en kan skape et kull som fungerer sammen, og som kan 

forsvare kursaktiviteten på programmet. Pga få KD-finansierte PhD-stillinger ble opptaket i 

2010 noe mindre enn ønsket. Har veilederkapasitet. 

 

 Vurdering av tilgang på kvalifiserte 

søkere 

Offentlig administrasjon: Søknadsrundene har vist at det er meget god tilgang på meget godt 

kvalifiserte søkere. Vi har riktignok alltid stor etterspørsel fra potensielle kandidater fra land 

utenfor OECD-området, men også gode kandidater fra Norge og Europa har søkt programmet. 

Programmet virker konkurransedyktig mht. å tiltrekke seg kandidater, også sammenlignet med 

andre PhD-program i statsvitenskap i Norge.  

Informasjonssystemer: Tilgangen på kvalifiserte søkere er god, ved siste utlysning av tre 
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stipendiatstillinger hadde vi ca. 20 kvalifiserte søkere. Men andelen skandinaviske søkere er 

for lav. 

International Management: hadde ikke opptak i 2011, men tidligere søknadsrunder har vist 

at det er god tilgang på kvalifiserte søkere, og svært mange søkere totalt sett. 

 Oversikt over framdrift og ev. avvik i 

forhold til normert studietid 

Offentlig administrasjon: Så langt er alle studentene i rute med eget opplegg.  

Informasjonssystemer: De to første stipendiatene leverer/har levert på tida etter 3 års 

studium. Per i dag ligger også samtlige av de andre 8 stipendiatene i rute til gjennomføring på 

normert tid. 

International Management: To disputaser i 2011, fra 2006-kullet. Dessverre er det færre enn 

ønskelig som har disputert – men de fleste er ennå å regne som aktive PhD-studenter, og vi 

regner med økende antall disputaser i kommende år. 

 Oppsummering av og kommentar til 

doktorgradskandidaters og veilederes 

evalueringer 

Informasjonssystemer: Kommentarene er gjennomgående positive, og studentene gir 

inntrykk av at vårt program har fordeler fremfor tilsvarende PhD-program nasjonalt og 

internasjonalt gjennom tett oppfølging fra veiledere og rom for mangfold i teoretisk og 

metodisk tilnærming. For stipendiater som tas opp ’enkeltvis’ ligger en utfordring i at PhD-

kurs ikke alltid kan tilbys i det semesteret der det ville være ønskelig for studenten, slik at det 

blir venting til vi har en kritisk masse med studenter som har behov for kurset. Dette oppleves 

som en usikkerhetsfaktor i planleggingen for disse studentene. 

International Management: progresjons- og evalueringsrapportene viser at flere bruker 

lengre tid enn ønskelig. Samarbeidet mellom PhD-studenter og veiledere er stort sett godt, men 

det er til tider tyngre å veilede de av PhD-studentene som har sin arbeidsplass andre steder.  

Offentlig administrasjon: Progresjonrapportene og veilederrapportene er positive, både med 

hensyn til progresjonen og til samarbeid og ledelse av programmet. Emnet EX-603 Theory of 

Science fra høsten 2011 fikk noe negativ omtale. Det ble også uttrykt behov for mer 

administrativ støtte til programmet.  

    

 Oversikt over samarbeid med andre 

institusjoner om ph.d.-utdanningen.  

Gi en komplett oversikt over 

forskerskoler og cotutelle-avtaler 

Offentlig administrasjon: samarbeider formelt med NIG og Polforsk. Gjennom professor II-

ordningen har programmet også samarbeid med University of Exeter (UK), University of 

Antwerpen (B), Syddanske universitet (DK) og Universitetet i Oslo. Sommeren 2012 vil 

programmet også være vertskap for sommerskolen i ’interest group politics’ i regi av European 

Concortium for Political Research (ECPR). 

International Management:  

Nasjonal forskerskole for bedriftsøkonomi og administrasjon. En cotutelle-avtale om PhD-

veiledning med Solvay Brussels School of Economics and Management i Brüssel. 
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Informasjonssystemer: Intet formalisert samarbeid per i dag, men våre studenter tar ofte fag 

ved NHH, NTNU, Aalborg Universitet og andre institusjoner i Danmark. Deltagelse på 

halvårlige ”PhD days” ved UiO gjennomføres en eller flere ganger av de fleste stipendiatene. 

Det er diskusjon om mulig etablering av en nasjonal forskerskole i informasjonssystemer, og 

UiA vil i så fall ønske å delta i dette. 

 

 Vurdering av det sentrale støtteapparatet, 

herunder opptaksprosessen 

Det mangler ennå rutiner for opptak og registrering av PhD-studenter fra andre institusjoner 

som skal ta enkeltemner på doktorgradsnivå ved UiA. Det bør klargjøres hvem som har ansvar 

for dette ved opptakskontoret og eksamenskontoret slik at fakultetsadministrasjonen kan 

forholde seg til enkeltpersoner med et klart ansvar.  

 

Informasjonssystemer: Fra programledelsen oppleves at det fortsatt gjenstår noe i form av 

sentral støtte til vurdering av formelle kvalifikasjoner for søkere og kvalitetssikring av innsendt 

dokumentasjon (eks. vitnemål og prosjektbeskrivelse). 

 

 Gjennomførte programevalueringer av 

forskerutdanningsprogrammet og 

planlagte/iverksatte tiltak 

International Management: Programevaluering i 2011. Evalueringsrapporten ble ferdigstilt 

august 2011, og programkomiteen har i etterkant jobbet med implementering av de foreslåtte 

tiltak. Blant annet blir opplæringsdelen redusert etter forslag fra evalueringskomiteen. 

 

Informasjonssystemer: Det er gjennomført årlige evalueringer i regi av studentrepresentant 

for programmet. Endring av opplæringsdelen i programmet implementeres høsten 2012 på 

bakgrunn av erfaringer fra de første tre år i programmet. 

 

 Eventuelle andre eksterne eller interne 

evalueringer der ph.d.-utdanningen 

inngår 

Institutt for informasjonssystemer deltok i 2011 i NFRs evaluering grunnleggende forskning 

innen IKT, der PhD-utdanningen inngår som del av forskningsaktiviteten. 

 Forslag til tiltak som kan bedre kvalitet 

og gjennomstrømning for 

forskerutdanningene 

o tiltak som fakultetet selv har 

kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

Offentlig administrasjon: Det er viktig at programmet får tilført mer midler slik at 

programaktiviteter lettere kan iverksettes. Dette kan best gjennomføres av universitetet sentralt 

og/eller fakultetet ved at man systematisk vurderer disponeringen av eksisterende midler. 

 

Fakultetet bør iverksette, via programmene, flere internseminarer for kandidatene. Dette er 

allerede iverksatt av vårt program gjennom det vi kaller ’brown bag seminar’. 

 

Informasjonssystemer: Kvalitet og gjennomstrømning for PhD-programmet i IS oppfattes 
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foreløpig å være tilfredsstillende. Foreslåtte tiltak angir mulige videre forbedringer. 

 

o tiltak som fakultetet selv har kontroll over: effektivisering av opplæringsdel gjennom 

reduksjon fra 45 ECTS til 30 ECTS, og mindre andel ”frie vekttall” 

o tiltak som fakultetet mener universitetet sentralt bør gjennomføre: mer organiserte og 

regelmessige tilbud om engelskundervisning og skrivetrening for stipendiater 

 

International Management:  

 tiltak som fakultetet selv har kontroll over: PhD-programmet i International 

Management ble programevaluert i 2011 og har på bakgrunn av dette hatt en grundig 

gjennomgang av opplæringsdel og andre aktiviteter i programmet.  Opplæringsdelen vil 

reduseres fra 60 til 45 ECTS credits, og det vil gjennomføres andre strategiske 

endringer i programmet for å lette progresjonsmulighetene til studentene.  

 tiltak som fakultetet mener universitetet sentralt bør gjennomføre: så lenge tildelingen 

av KD-stillinger er så lav som den er, er det viktig at UiA som institusjon støtter 

fakultetene på en slik måte at en har mulighet til å ta opp PhD-studenter på programmet 

uten at de er fullfinansiert.  

 

 

  

Forskerutdanning – stipendiater og 

ansatte som er tatt opp på ph.d.-program 

ved andre institusjoner 

Kapittelet bør omfatte følgende punkt: 

 

 Oversikt over ph.d.-kandidater med 

informasjon om hvor de skal ta ph.d.-

graden og hvem som er faglig ansvarlig 

ved eget fakultet 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag:  

Gjermund Haslerud, ansatt fast på ISL og ph.d. kandidat ved universitetet i Bergen 

(sammenlignende politikk).  

Laila Nordstrand Berg, arbeidsplikt på ISL (knyttet til redaksjonsansvar i Norsk 

Statsvitenskapelig Tidsskrift), ph.d. kandidat ved Universitetet i Bergen (adm.org) 

Faglig ansvarlig ved fakultetet: professor Jarle Trondal 

Institutt for økonomi:  

Eirin Mølland – disputerer ved Norges Handelshøyskole 

Stine Rye Bårdsen – disputerer ved Norges Handelshøyskole 

Institutt for informasjonssystemer: 
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Hans Olav Omland – disputerer ved Aalborg Universitet 

Institutt for arbeidsliv og innovasjon: 

Ingrid Garmann Johnsen – Circle, Univ. i Lund - Arne Isaksen 

Mariann Berge – CIRCLE, Univ. i Lund, Hans Chr. Garmann Johnsen 

 

 Oversikt over framdrift og ev. avvik i 

forhold til normert studietid 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag:  

Der ph.d.-studentene går ut over normert tid er det planer om å gi undervisningsfri for en 

periode i 2012, for å gi mulighet for ferdigstillelse.  

Institutt for økonomi: 

Varierende framdrift.  

Institutt for informasjonssystemer: 

Normert studietid har i dette tilfellet ikke vært et aktuelt tema, da doktoravhandlingen skrives i 

tillegg til annet undervisnings og forskningsarbeid. Avhandlingen leveres mest sannsynlig i 

løpet av 2012.  

Institutt for arbeidsliv og innovasjon: 

Begge stipendiater ble ferdig med sin treårige stipendiatperiode i 2011, og forventes å bli 

ferdig ila. 2012 

 

 Vurdering av samarbeidet med 

institusjonen der kandidaten er tatt opp 

Samarbeid med UiB, Universitetet i Lund og NHH fungerer godt. Samarbeidet med Aalborg 

Universitet er utmerket, det har resultert i 4 doktorgrader, et langvarig stillingsforhold med 

P.A. Nielsen, samarbeid i EU-prosjekter og annen forskning som har resultert i en rekke 

publikasjoner.  

  

Forskning og utvikling  

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

omfatte vurdering av oppnådde resultat i 

forhold til: 

 

 Universitetets og fakultetets strategier for 

forskning 

I fakultetets strategiske plan for 2011-2015 blir det fokusert på behovet for mer tid og mer 

ressurser til forskningsaktivitet. Det er for tidlig å si om virkemidlene fra strategisk plan har 

hatt en innvirkning på de ansattes muligheter for å øke som forskningsaktivitet, men signalene 

så langt er positive. I universitetets strategi er det tallfestet flere mål for forskningen, vel 

vitende om at forskning er kvalitativ av natur og at enhver slik tallfesting er problemfylt. I 

fakultetets strategi er det i så måte antydet at en vellykket forskningssatsing kunne bety et at 

fakultetet ville øke antall publiseringspoeng fra ca. 60 i 2009 til et tresifret antall i 2015. 
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Allerede i 2011 oppnådde fakultetet 111,2 publiseringspoeng. 

 

 Toppsatsingsområder som styret har 

vedtatt, som kan inneholde følgende 

punkter: 

o Miljøets vitenskapelige resultater så 

langt og visjoner for utvikling 

o Størrelse og robusthet av fagmiljøet, 

planer for rekruttering 

o Internasjonale samarbeidsrelasjoner 

og planer for utvikling av disse 

o Studieportefølje på master- og ph.d-

nivå og planer for videre utvikling 

o Oversikt over sendte og innvilgede 

søknader for ekstern finansiering, ev. 

planer for videre søknader 

o Oversikt over samarbeid med arbeids- 

og samfunnsliv og planer for videre 

utvikling 

o Bruk av midler, inkludert all 

egeninnsats fra fakultetene (stillinger, 

infrastruktur osv.) 

Senter for e-helse og omsorgsteknologi er et samarbeid mellom Fakultet for helse- og 

idrettsfag, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og 

er administrativt lagt inn under førstnevnte. Fra vårt fakultet er det først og fremst ansatte fra 

Institutt for informasjonssystemer som bidrar til senterets virksomhet. 

 

Vitenskapelig ansatte ved fakultetet er også involvert i Senter for integrert krisehåndtering, 

som i utgangspunktet er etablert ved Fakultet for teknologi og realfag. Senter for integrert 

krisehåndtering har en SFF søknad inne til vurdering, og fakultetet antar at dette er rapportert 

via Fakultet for teknologi og realfag.   

 Mål for vitenskapelig publisering – 

publiseringspoeng  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap hadde fra 2010 til 2011 en 16,9 % økning i antall 

publikasjonspoeng, fra 95,1 til 111,2 poeng. Dette utgjør 23,7 % av UiAs totale 

publikasjonspoeng. 11,9 prosent at dette er på nivå 2. Den poenggivende publiseringen fordeler 

seg mellom journalartikler (52,2 %) og antologiartikler (47,8 %). At fakultetets produksjon 

fortsetter å øke etter den store økningen fra 2009-2010 er imponerende sett fra ledelsens 

synspunkt. Økningen gjelder alle institutt sett bort fra ett, men dette instituttet har på den andre 

side økt sin andel publikasjoner på nivå 2, ifølge tall fra DBH. 

 

Fakultetet har en bred studieportefølje, og dette gjenspeiles i forskningen i den forstand at 

forskningen også spenner relativ vidt. Det gjør også de ansattes internasjonale nettverk og 

deres samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Andelen sampublikasjoner 

er høy. 
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 Mål for ekstern finansiering - totalt, fra 

EU og fra Norges forskningsråd 

Det gikk 6 søknader fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap til Forskningsrådet i løpet 

av 2011, og ingen søknader til Regionale forskningsfond. Dette er færre søknader enn ønskelig.  

 

Det er imidlertid svært gledelig at 5 av 6 søknader til Forskningsrådet ble innvilget. Blant de 

innvilgede søknadene var det to personlige mobilitetsstipend til stipendiater ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelse, arrangementsstøtte til Institutt for informasjonssystemer, Institutt for 

økonomi fikk prosjektstøtte innen programmet FINANSMARK, og Institutt for 

utviklingsstudier fikk støtte innen programmet SAMRISK.  

 

Fakultetet er også involvert i en SFF-søknad sendt fra Fakultet for teknologi og realfag, men 

det er ennå ikke klart om denne søknaden går videre til neste runde i kvalifiseringsprosessen. 

 

Deler av forskningsaktiviteten ved fakultetet er støttet via tidligere tildelinger fra NFR og 

Regionalt forskningsfond Agder.  

 

Fakultetet har vært involvert i to EU-søknader i løpet av 2011. Resultatet av disse søknadene er 

ennå ikke kjent.  

 

 Mål for formidling Fakultetets ansatte er svært aktive med hensyn til formidlingsaktivitet, både gjennom lokale 

medier, kronikker, leserinnlegg etc., og via populærvitenskapelig formidling av forskning ved 

forelesninger, tidsskrift og deltakelse i ulike fora. Registrering i Cristin for 2011 viser oss at 

fakultetet har 28 populærvitenskapelige artikler, 169 kronikker, 178 populærvitenskapelige 

foredrag, 67 intervju i ulike medier og 94 artikler i fag og bransjetidsskrift.   

 

Eilert Sundt-prisen bør også framheves i forbindelse med formidling. Eilert Sundt-prisen er en 

forskningspris for ungdom i videregående skoler i Aust- og Vest-Agder og elevprosjektene 

skal ta for seg samfunnsfaglige problemstillinger i regionen. Første gangs tildeling var våren 

2011. Elevdagene ved UiA i forkant av pristildelingen har hatt svært stort oppmøte, og mange 

vitenskapelig ansatte ved fakultetet har stilt opp og presentert sin forskning. 

 

Et mål framover kan være å øke synligheten i nasjonale medier. 

 

 Aktivitet for kommersialisering av Gjennom Senter for entreprenørskap arbeider Handelshøyskolen kontinuerlig med 
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forskingsresultat - forretningsideer og 

bedriftsetableringer 

kommersialisering. Vi håper det over tid skal bidra til at flere fagansatte skal kommersialisere 

forskningsresultater. 

 

 Forskningsfremmende tiltak som er satt i 

verk tidligere 

Noen av instituttene ved fakultetet har lagt om studieplanene noe med sikte på å få mer tid til 

forskning. Rent oppmerksomhetsskapende tiltak om forskning i form av oppslagstavler og 

andre informasjons tiltak i tilknytning til forskningspublisering o.l. er også satt i verk for å 

synliggjøre at forskning verdsettes. 

 

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

videre inneholde en kort oversikt over: 

 

 Sentrale forskningsnettverk, nasjonale og 

internasjonale 

 NIG (Netherlands institute of government - Erasmus University Rotterdam),  

 Polforsk (Universitetet i København),  

 Nettverk for nordiske kommunalforskere,  

 Network for Local government and local politics (EUROLOC),  

 International Political Science Association (IPSA) (Standing Group on e-Democracy),  

 European Group of Public Administration (EGPA),  

 European Consortium for Political Research (ECPR - Standing group on Regulatory 

Governance),  

 Nordic Political Science Association (NOPSA),  

 Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON), 

  Norsk statsvitenskapelig forening (NSF).  

 NUFU-prosjektet (Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning, finansiert av 

NORAD), 

  The Research Network 20 on Qualitative Research (European Sociological Association),  

 Research Committee on Logic and Methodology  

 RC33 (the International Sociological Association).  

 

I tillegg er det et utstrakt samarbeid med andre forskingsinstitusjoner, ved for eksempel:  
- Formell avtale med Science Po (Universitetet i Bordeaux) 

- Department of Sociology UC Berkeley  

- Institutt for Statskunnskap, Syddanske universitet 
- Department of Political Science, University of Antwerpen 

- Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 

- Statsvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi 
- Department of Public Administration, Omaha, University of Nebraska  
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- Department of Political Science, University of Exeter 

- University of Copenhagen 

- ARENA - Senter for European Studies, University of Oslo 
- DELFT University of Technology, Netherland 

- Department of Law, University of Amsterdam 

- Faculty of Economics, Warsaw University 

- FN-universitetet i Tokyo  
- University of  KwaZulu-Natal 

- University of Antwerpen 

- Imperial College, London 
- Oslo Universitetssykehus 

- LUMC, Nederland 

- Sørlandets sykehus 
- Universitetet i Tampere 

- Lund Universitet 

 

 

 Viktigste aktiviteter hvor fakultetet 

samarbeider med regionen (næringsliv, 

kulturliv og offentlig sektor) 

Xstrata Nikkelverk: samarbeid om CSR (næringslivets samfunnsansvar) prosjekter i Den 

dominikanske republikk (DR) og Tanzania.  

Gründerutdanning gjennom Senter for entreprenørskap. Samarbeid med kommune og bransje 

gjennom Senter for eiendomsutvikling. Samarbeid med bransjen om bachelorprogram i 

opplevelsesbasert reiseliv. 

RIS-senteret: Bidrag til felles regionalplan for Agder-fylkene. 

Praxis-Sør: samarbeid mellom BUF-etat, kommunene i Agder-fylkene, fylkesmannen i Aust og 

Vest-Agder, Knutepunkt Sørlandet, KS Universitetet i Agder og Agderforskning. 

 

 antall utenlandske forskere som gjestet 

institusjonen i løpet av rapporteringsåret i 

minimum 4 uker 

-  

 antall UiA-forskere med 

forskningsopphold i utlandet på 

minimum 4 uker 

Bo Terje Kalsaas: Opphold ved Univ. i Haifa, Israel – vår 2011 

Jochen Jungeilges: Berkeley høst 2011 

Oddgeir Tveiten: Berkeley høst 2011 

 

Kapittelet om forskning og utvikling bør 

også inneholde 
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 Forslag til tiltak som kan styrke 

forsknings- og utviklingsaktiviteten 

o tiltak som fakultetet selv har 

kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

Fra fakultetet sin strategiske plan 2011-2015: Fakultetets økonomi tillater litt over 100 årsverk 

i forsknings- og undervisningsstillinger. Det betyr i snitt godt over 20 studenter pr faglig 

stilling og høy undervisningsbelastning. Det kan bli aktuelt å vurdere nullopptak, nedlegging 

eller omlegging av studier i løpet av plan periode hvis dette kan frigjøre ressurser til forskning 

og dersom ikke overordnede samfunnshensyn, eksempelvis arbeidsmarkedet på de aktuelle 

områdene, taler sterkt for noe annet. 

 

 

  

Kompetanse og infrastruktur 

Kapittelet bør inneholde vurderinger av 

 

 Kompetanseutvikling og rekruttering av 

vitenskapelig personell, f.eks. hvilke 

utlysinger og nytilsettinger som har vært 

det siste året 

Fakultetet har i løpet av 2011 ansatt en professor II ved Institutt for informasjonssystemer, 

samt en stipendiat på samme institutt. På Institutt for økonomi har tre personer blitt ansatt 

innenfor fagområdet strategi og ledelse, i tillegg er bemanningen i jusmiljøet økt med to faste 

stillinger i 2011, samt en førsteamanuensis innenfor økonomi. 

 

 Infrastruktur for forskning og utvikling UiA sitt intranett Innaskjærs ble opprettet i løpet av 2011. Dette kan bli en potensiell kanal for 

informasjon om muligheter for eksternfinansiering og annen forskningsstøtte, men det er 

usikkert hvor godt den fungerer per i dag.  

 

 Har det vært konkrete saker som har reist 

forskningsetiske problemer? 

Nei  

 Hva er tilbudet om forskningsetikk for 

ph.d.-studentene? 

Alle ph.d. studentene på egne program tar et 5 studiepoengs kurs i etikk og vitenskapsteori, 

enten ved eget program eller i regi av et annet fakultet.  

 

 Samarbeidet med forskingssekretariatet 

og andre sentrale organ 

-  

 Andre rammevilkår som har stor 

betydning for forskningsaktiviteten 

Tildeling av forskningstid. 

 En vurdering av kritiske suksessfaktorer 

for forskning og forskerutdanning ved 

fakultetet (risikovurdering) 

Tid til forskning. At det er et solid forskningsmiljø i fagstaben, at professorer får muligheten til 

å jobbe tett med PhD-studenter gjennom en mer selektiv rekruttering. Øke antallet PhD-

kandidater for å sikre bærekraft i gruppene som blir opptatt til programmet. 
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Krav til del om forskerutdanning og forskning i kvalitetsrapport fra fakultetene 

(Sist behandlet i det sentrale forskningsutvalget 30. november 2011, SFU-sak 38/11.) 

 

Rapporten skal fokusere på måloppnåelse og tiltak. Det er ikke lagt opp til en omfattende dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I 

kvalitetsrapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger av resultat i forhold til mål, samt forslag til tiltak. 

 

Det er ønskelig at rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 

 

Forskerutdanning – egne program 

Kapittelet bør omfatte følgende 

punkter: 

 

 Vurdering av antall ph.d.-

kandidater i forhold til strategi og 

måltall 

Antall kandidater i forhold til strategi og måltall anses som tilfredstillende i forhold til kapasitet for alle 

3 institutt. IKT er veldrevet og har gode rutiner på rekruttering, noe som gir positivt utslag. 

Institutt for ingeniørvitenskap er inne i en spennende fase ettersom de nyoppstartede spesialiseringene 

så vidt har kommet i gang, men har et stort potensiale mht. samarbeid med næringslivet i forhold til 

rekruttering av flere kandidater. 

For matematikkdidaktikk, var det i slutten av 2011 var 23 ph.d.-studenter i programmet. Av disse ble 4 

tatt opp i løpet av 2011. Ingen av de 23 har definitivt avbrutt studiet. 

 Vurdering av tilgang på kvalifiserte 

søkere 

For alle spesialiseringer anses tilgang på kvalifiserte søkere som tilfredsstillende, dog med færre 

kvalifiserte norske kandidater for spesialiseringene på IKT og Ingeniørvitenskap. 

 Oversikt over framdrift og ev. 

avvik i forhold til normert studietid 

Fremdriften er god på IKT, men 2-3 kandidater kunne med fordel hatt større progresjon.  For 

ingeniørvitenskap er det også god fremdrift. Matematikkdidaktikk har generelt litt større avvik for flere 

kandidater jfr. normert studietid, men ingen av dagens 23 kandidater som er opptatt på programmet har 

definitivt avbrutt studiene. 

 

Matematikkdidaktikk; 

I 2011 har en ph.d.-student disputert, og en i februar 2012. Flere planlegger innlevering i løpet av 2012. 

Blant de 23 aktive er det 10 ph.d.-studenter der finansieringsperioden er over.  

IKT: 

5 kandidater disputerte i 2011, og flere er på trappene i 2012.  

Ingeniørvitenskap; 

Ingen kandidater disputerte i 2011 ettersom de første opptak var i november 2009. 

Det forventes derimot 2 disputaser i 2012. 
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Fakultetet ønsker en god gjennomstrømning, men det viser seg at en del doktorgradsstudenter strever 

med å fullføre innen ordinær tid, tre år eller fire år med 25% pliktarbeid.  Årsaker til dette kan være 

mange. De fleste ph.d.-studentene begynner i annet arbeid når finansieringen tar slutt og da er det 

vanskelig å rydde nok plass til å fullføre avhandlingen. En del ph.d.-studenter blir også engasjert i 

undervisning eller veiledning i finansieringsperioden, slik at arbeidet med avhandlingen blir forlenget. 

Både veiledere og ph.d.-studenter har stort fokus på å fullføre arbeidet innenfor kontraktsperioden.  

 

De som har avsluttet sine doktorgradsarbeid i matematikkdidaktikk ved UiA får veldig gode 

tilbakemeldinger på sitt arbeid. De fleste har fått relevante stillinger umiddelbart etter disputas eller 

fortsetter i sine tidligere stillinger ved høgskoler eller universitet og bidrar til å heve kompetansen på 

sitt arbeidssted som i mange tilfeller er lærerutdanning. 

 

Det samme gjelder for de 2 andre institutt. 

 

 Oppsummering av og kommentar 

til doktorgradskandidaters og 

veilederes evalueringer 

Rapportene fra både ph.d.-studenter og veiledere viser at doktorgradsprogrammet holder en høy og 

tilfredsstillende kvalitet. I rapportene kommer det fram at veilederne i stor grad er fornøyde med 

veiledningssituasjonen med noen få unntak der det har vært lite kontakt med medveileder eller med 

PhD studenten Kandidatene arbeider hardt og målrettet 

 

De ulike ph.d.-utvalgene vil fortsette arbeidet med å vurdere hvordan undervisning og veiledning kan 

tilrettelegges og stimulere stipendiatene til å bli ferdige innenfor tidsrammen. 

 

Fakultet for teknologi og realfag bruker mye tid på å gå igjennom fremdriftsrapporter. Det anses som et 

primærverktøy for gjennomstrømningen. Et høyt fokus på stipendiatenes ulike progresjon og situasjon 

er muligens et av de viktigste verktøy for å sikre gjennomstrømning på normert tid. Dette skjerper 

veileder og stipendiats bilde av sin egen situasjon, og tiltak kan settes inn målrettet når avvik avdekkes i 

fremdriftsrapportene. 

 

Matematikkdidaktikk sitt ph.d.-utvalg (FDM) trekker frem momenter som kan ha stor relevans for alle 

våre spesialiseringer. Veilederne er også godt fornøyd med utformingen av doktorgradsprogrammet. 

For ph.d.-studenter som har gått utover stipendiatperioden eller er forsinket i perioden, gir veilederne 

rimelige forklaringer på dette. Det kan være sykdom, omfattende analysearbeid eller krevende 

teoretiske betraktninger som krever mer arbeid. For enkelte av våre utenlandsstudenter kan 
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språkproblemer eller også svak matematikkdidaktisk bakgrunn ved oppstart av programmet, være 

grunner for at de ikke blir ferdige innen den fastsatte tidsrammen. Den avsluttende skriveprosessen er 

særlig krevende. Her trenger virkelig studentene konsentrasjon og fokus. Alle veilederne skriver at de 

er villige til å hjelpe ph.d.-studenter med å fullføre avhandlingen selv om stipendiatperioden er over. 

Dette synes å gå igjen i de ulike spesialiseringene, og selve sluttprosessen krever god oppfølging fra 

veileder. 

 Oversikt over samarbeid med andre 

institusjoner om ph.d.-utdanningen.  

Gi en komplett oversikt over 

forskerskoler og cotutelle-avtaler 

På Institutt for Ingeniørvitenskap er det felles veiledning for en rekke stipendiater som er innskrevet 

ved andre universitet. Dette gjelder for Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Århus 

Universitet og NTNU. 

Institutt for Ingeniørvitenskap er også med i forskerskolen; Norwegian Research School of Technology 

sammen med HiG,  HiT og UiS. 

 Vurdering av det sentrale 

støtteapparatet, herunder 

opptaksprosessen 

Ettersom mange søkere er av utenlandsk opprinnelse, krever det mye tid og nøyaktighet å vurdere deres 

kvalifikasjoner. Bachelorgrader og mastergrader blir gjennomgått, konvertert til norske karakterer samt 

ECTS ekvivalens. Dette blir gjort av fakultetet selv. Det øvrige, sentrale støtteapparatet anses som 

tilfredsstillende mht. samarbeid.  

 

 Gjennomførte programevalueringer 

av forskerutdanningsprogrammet 

og planlagte/iverksatte tiltak 

Overgang til fakultetsvis ph.d. i 2011 vil få større plass i kvalitetsrapporten for 2012 da man har fått 

lengre tid til å se utfallet av implementeringen først på dette tidspunktet. Likevel kan man konstatere at 

overgangen har vært god. Utvalgene er fornøyd med kvaliteten på forskerutdanningen men er også 

oppmerksom på svakheter. Vi har så langt klart å rekruttere interesserte og dyktige kandidater. Tiltak 

for å bedre rekrutteringen er beskrevet i avsnittet om vurdering av tilgang på kvalifiserte søkere. Vi har 

en jevn tilgang på forespørsler fra potensielle utenlandske søkere, men deres finansieringskilder er ofte 

ikke gode nok til å klare seg i Norge. De er mange flere enn vi kan ta opp på våre stipendiatressurser. 

 

Kurstilbudet fungerer godt og det har vært deltakelse både fra egne kandidater og kandidater fra 

eksterne program, inkludert deltakere fra Island, Sverige og Finland for matematikkdidaktikk, og 

spesielt Danmark og Norge for øvrig for kursene i ingeniørvitenskap og IKT. Likevel har man ved 

oppstartsfasen av nye spesialiseringer for ingeniørvitenskap, litt få kandidater til å lage egne kurs for 

alle, relevante emner. 

 

Kursene har vært en viktig støtte for kandidatene når de skal skrive sin avhandling.  Det er få som 

benytter seg av opphold på eksterne institusjoner i utlandet. Doktorgradskandidater framhever at de 

ikke har særskilte utenlandsopphold blant annet fordi det er vanskelig å finansiere. Driftsmidlene på 15 

000.- i året kan ikke dekke et sånt opphold. Flere har dessuten en familie å ta hensyn til og det krever 
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mye logistikk (og penger) å flytte en hel familie. 

 

Veiledningen har fungert bra, og kandidatene gir gode tilbakemeldinger. De nyutdannede doktorene bør 

også få opplæring slik at de etter hvert kan ta på seg veilederoppdrag. Det har vært arrangert kurs i 

2009-2010. Ph.d.- utvalg for matematikkdidaktikk (FDM) er opptatt av at kollegaer med nylig avlagt 

doktorgrad skal bli engasjert som veiledere, i første omgang sammen med en erfaren veileder. Det er et 

problem for veilederne når ph.d.-studentene ikke blir ferdig med avhandlingen sin innenfor 

stipendperioden. Veilederne får ikke kompensasjon for den veiledning de gir etter at 

finansieringsperioden er over og veiledning er ekstra viktig i sluttfasen. Mange veiledere ofrer en god 

del av egen tid til dette. Det viser seg å være vanskelig å fullføre på tre år. Dette er beskrevet i avsnittet 

om vurdering av gjennomstrømning. Dette problemet er imidlertid ikke særegent for UiA eller 

matematikkdidaktikk. FDM vil følge utviklingen og håper at tettere oppfølging med førsteårs-seminar 

og 90%-seminar vil være til hjelp. 

 

IKT og ingeniørvitenskap kjenner merkbart hvor sårbare de raskt kan bli ved ustabilitet i administrativ 

støttefunksjoner slik som ad hoc tilsetting av ph.d. koordinator fra høsten 2011. Det er viktig å ha et 

administrativt støtteapparat som sørger for vedlikehold av rutiner, samt har oversikt over tidsfrister, kan 

gjennomføre ph.d. seminar, har oppdatert sakskart for utvalgene, bistår stipendiatene med 

administrative spørsmål, passer på at alle registreringer i rettmessige databaser er ajour, samt kan følge 

opp spørsmål fra utvalgene. Dette må gis prioritet i 2012 mht. administrativ stabilitet. 

 Forslag til tiltak som kan bedre 

kvalitet og gjennomstrømning for 

forskerutdanningene 

o tiltak som fakultetet selv 

har kontroll over 

o tiltak som fakultetet 

mener universitetet 

sentralt bør 

gjennomføre 

o Stabil administrativ støtte for IKT og ingeniørvitenskap 

o Gjennomføring av ph.d. seminar  

o Fokus på framdriftsrapporter 

o Fokus på veiledning og kurstilbud 

o UIA sentralt – vurdere økning av KFU konto 

 

  

Forskerutdanning – stipendiater og 

ansatte som er tatt opp på ph.d.-

program ved andre institusjoner 

Kapittelet bør omfatte følgende punkt: 
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 Vurdering av samarbeidet med 

institusjonen der kandidaten er tatt 

opp 

Institutt for Ingeniørvitenskap et tett og fruktbart samarbeid med Aalborg Universitet, Århus 

Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og NTNU kring veiledning av ph.d.-kandidater.  

Forskning og utvikling  

Kapittelet om forskning og utvikling 

bør omfatte vurdering av oppnådde 

resultat i forhold til: 

 

 Forskningsfremmende tiltak  Forskningsfremmende tiltak 

Tiltak for å øke forskningsproduksjonen og oppnå flere eksternt finansierte prosjekter kan være: 

•Styrke forskningsadministrasjonen slik at prosedyrer kan forenkle arbeidet med søknadsskriving, 

kvalitetssikring og prosjektoppfølging og gi bedre administrativ støtte til dette 

•Evaluere prosjektsøknader internt og/eller eksternt før levering 

•Et "unge talenter"-program for å motivere og utvikle masterstudenter til fremtidige ph.d.-studenter 

•Et mentorprogram for forskning (kollegaveiledning) 

•Økt industrikontakt med sikte på støtte til forskning 

•Støtte til nettverkssamarbeid som grunnlag for framtidige EU-prosjekter 

•Mål på 1-2 ph.d.-studenter per professor/førsteamanuensis 

•Tettere oppfølging av ph.d.-programmer 

 

Forskningsadministrasjonen har i rapporteringsperioden prioritert å få på plass rutiner for 

forskerutdanning, men har som mål å kunne gi bedre støtte til forskningsfremmende tiltak blant annet 

ved å bistå forskere i forbindelse med søknad, gjennomføring og avslutning av prosjekter. 

 Toppsatsingsområder som styret 

har vedtatt, som kan inneholde 

følgende punkter: 

o Miljøets vitenskapelige 

resultater så langt og visjoner 

for utvikling 

o Størrelse og robusthet av 

fagmiljøet, planer for 

rekruttering 

o Internasjonale 

samarbeidsrelasjoner og planer 

for utvikling av disse 

Det interfakultære toppsatsingsområdet; E-helse ble vedtatt i styret i februar 2011. Det er blant annet to 

stipendiater fra IKT knyttet til prosjektet. 

 

Institutt for IKT sammen med institutt for informasjonssystemer og senter for utviklingsstudier fikk 

fremragende tilbakemeldinger på sin søknad om Centre for Crisis Management, som også er 

interfakultært samarbeidsprosjekt. Man oppnådde en overall score på 7 (exeptionally good) på 

søknaden jfr. poengtildelingskriteriene til det eksterne ekspertpanelet. 

 

  

For matematikkdidaktikk var det i 2011 var det 12 internasjonale gjester som holdt seminar enten i 

serien av mandagsseminar, eller på et annet tidspunkt. Noen disse var også opponenter på Phd 

disputaser.   
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o Studieportefølje på master- og 

ph.d-nivå og planer for videre 

utvikling 

o Oversikt over sendte og 

innvilgede søknader for ekstern 

finansiering, ev. planer for 

videre søknader 

o Oversikt over samarbeid med 

arbeids- og samfunnsliv og 

planer for videre utvikling 

o Bruk av midler, inkludert all 

egeninnsats fra fakultetene 

(stillinger, infrastruktur osv.) 

 

Det er samarbeid med nordiske institusjoner som arbeider med matematikkdidaktikk gjennom Nordic 

Society for Research in Mathematics Education (NoRME). Denne faglige organisasjonen ble etablert i 

april 2008 for å følge opp arbeid som NoGSME tidligere arbeidet med, spesielt Phd kurs og 

informasjonsutveksling.  

 

Gjennom disse aktivitetene og prosjektene har forskerutdanning i matematikkdidaktikk et bredt 

internasjonalt kontaktnett og samarbeid som kommer til nytte i flere sammenhenger 

 Aktivitet for kommersialisering av 

forskingsresultat - forretningsideer 

og bedriftsetableringer 

Det ligger poentsiale for fakultetet med hensyn til eventuelle, fremtidige patenter o.l. jfr. 

Kommersialisering av forskningsresultater, forretningsideer og bedriftsetableringer. Nært samarbeid 

med industri og næringsliv støtter opp under muligheter for slik aktivitet. 

 

Fakultetets vitenskapelig ansatte har bidratt med forretningsideer som har resultert i 

bedriftsetableringer. Mange studenter oppretter bedrifter etter avsluttede bachelor- eller masterstudier. 

Fakultetet vil fortsette å oppmuntre til kommersialisering av forskningsresultater og vil styrke 

samarbeidet med universitetets Senter for entreprenørskap. UiA samarbeider med Coventure (tidligere 

Sørlandets teknologisenter AS) om kommersialisering gjennom FORNY-programmet. UiA har bidratt 

til at det ble mulig å skaffe risikovennlig kapital, for eksempel fra Coventure til en ny oppstart av 

brenselcelleproduksjon 

 

Kapittelet om forskning og utvikling 

bør videre inneholde en kort oversikt 

over: 

 

 Sentrale forskningsnettverk, 

nasjonale og internasjonale 

Fakultetet har stort, internasjonalt samarbeid, og er av internasjonal karakter mht. sammensetningen av 

vitenskapelig ansatte og stipendiater.  

 

Fakultet for teknologi og realfag innledet i 2011 et samarbeid med CERN (European Organization for 

Nuclear Research) som ligger nær Genève. Målsettingen med samarbeidet er både å kunne sende 

studenter til CERN for å gjennomføre bachelor- og masteroppgaver, og å etablere forskningssamarbeid 
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med utvalgte grupper ved CERN. Våren 2012 søkte ca. 10 UiA studenter om CERN opphold for å 

gjennomføre prosjekt ved CERN. 

 

 

Det er samarbeid med University Bielefeld (Gert Schubring) om lærebøker I matematikk I det 19 

århundre. Dette har sammenheng med Andreas Christiansens PhD prosjekt om Holmboe. Reinhard 

Siegmund-Schultse er ansvarlig. 

 

Videomat (2011-2013) prosjektet har tittel «Hidden dimensions of teaching/learning in mathematics: 

The contribution of video studies to comparative analysis and the development of instruction” 

samarbeider UiA med University of Gothenburg, Åbo Academy University og University of California 

(UCLA). Prosjektet er finansiert av Nordcorp.  Maria Luiza Cestari leder den norske delen av 

prosjektet.  

 

Et nordisk nettverk for forskning om lærebøker i matematikk med finansiering fra NordForsk før  

2011-2014 med  Barbro Grevholm som leder. Nettverket innebærer et samarbeid medllom cirka 30 

kollegaer  ved seks ulike nordiske og baltiske universitet: UiA, HiST, University of Tallin, Iceland 

University. Luleå University of Technology og universitetet i Oulu i Finland. Nettverket arrangerte et  

seminar vid UiA i oktober 2011 med 15 deltagkre. En artikkel om nettverket er publisert i  Nomad av 

Barbro Grevholm. 

 

I NorBa, et nordisk-baltiskt samarbeidsprosjekt, gjennomføres en komparativ studie om lærarenes 

oppfatninger. Madis Lepik vid Tallins Universitet er prosjektleder og Barbro Grevholm og Claire Berg 

fra UiA deltar. Se videre http://norbal.wordpress.com/. 

 

I et samarbeidsprosjekt med University of Constantin the Philosopher i Nitra, Slovakia har det fra 2004 

vært samarbeid om utveksling av master- og doktorgradsstudenter, akademiske lærere og veiledere. 

Samarbeidet fortsetter med Prof. Sona Certkova,fra matematisk institutt  i Nitra.  Barbro Grevholm og 

Maria Luiza Cestari er involvert i samarbeidet.   

 

Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil since 1995: forskningsseminarer, 

deltakelse I kommisjoner og disputaser.  v Maria Luiza Cestari  

 

University of Shkodra, Albania, Institut of Mathematics: forskningssamarbeid med Ass. Prof. Per 

Side 105



8 

 

Hogstad fra UiA, Fakultet for teknologi og realfag, Grimstad og Maria Luiza Cestari Kristiansand. 

 

Samarbeid med Luleå Tekniska Universitet i Sverige om forskerutdanning. Professor Barbro Grevholm 

har vært involvert i  langvarigsamarbeid og veileder en stipendiat der sammen med professor Lars Erik 

Persson. Samarbeidet har ført til flere publikasjoner.  Både dette samarbeidet og samarbeid med 

Høgskolen i Narvik inkluderer mobilitet blant ph.d.-studenter og faglærere og har ført til artikler i i 

Nomad og en til Norma11-konferensen. 

 

EU prosjekter og søknader: Barbro Grevholm har sammen med fire kolleger i MERGA-gruppen deltatt 

i arbeidet med en EU-søknad (EUROSMILE) som ble sendt inn i februar 2011. Også en tidligere 

søknad innenfor Comenius-prosjektet er blitt oppdatert og sendt på nytt, for tredje gang i februar 2012. 

Tittelen på prosjektet er: Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language (short 

M³EaL). Fra den første søknaden har det ikke kommet noe svar. Barbro Grevholm medvirker i EU-

projektet PRIMAS i samarbetid med professor Birgit Pepin vid Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

 

Gjennom gjestestipend har flere internasjonalt kjente forskere i matematikkdidaktikk deltatt i 

fagmiljøet med seminar og samtaler/veiledning med kollegaer og stipendiater. Det gjelder følgende: 

Bharath Sriraman, Barbara Jaworski, Loughborough University, UK og Gila Leder  Monash 

University/ La Trobe University Australia., Sebastian Rezat fra University of Giessen i Germany  

Professor Inez Gomez-Chacon var gjesteforskare i tre ukerr i februar 2011 med egen finansiering.    

 

 

Det er planlagt å søke NFR om forskerskole i MNT didaktikk ved ny utlysing i 2012 i samarbeid med 

UiO/ILS og forskere/veiledere ved 2 -3 andre institusjoner. 

 

National Oilwell Varco, Kristiansand: Merga17 / MathEUS I- (Matematikk i bedrifter, universitetet og 

skoler i samarbeid med Lektor II, “Naturfagsenteret”) prosjektet: samarbeid med masterstudenter I 

matematikkdidaktikk og ingeniører I bedriften om å lage oppgaver for bruk I skolen (2011). Leder 

Maria Luiza Cestari 

 

Saint Gobain Ceramic Materials, Arendal: Merga17 / MathEUS I- (Matematikk i bedrifter, universitetet 

og skoler i samarbeid med Lektor II, “Naturfagsenteret”) prosjektet: samarbeid med masterstudenter i 

matematikkdidaktikk og ingeniører I bedriften om å lage oppgaver for bruk i skolen (2011). Leder 

Maria Luiza Cestari 
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Returkraft, Kristiansand: Merga18 / Matheus II prosjektet i samarbeid med Lektor II (2011-2012). 

Leder Maria Luiza Cestari 

 

I prosjektet Teaching Better Mathematics (TBM) 2007 – 2011) dannet UiA et konsortium sammen med 

fire partnere, høgskolene i Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag og Bodø . Disse hadde hvert sitt lokale 

utviklingsprosjekt i skoler i sin region. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd, og lokalt for 

UiA også av Sørlandet kompetansefond. Prosjektet ble ledet av Anne Berit Fuglestad og er avsluttet i 

2011. 

 

Bærekraftig lærerutdanning.er et prosjekt innenfor lærerutdanningen ved UiA som drives av Claire 

Berg og Barbro Grevholm Finansiering er gitt fra lærerutdanninges FoU-resurs. Prosjektet planlegges 

som en longitudinell studie. 

 

Som nevnt tidligere, er det på institutt for ingeniørvitenskap et tett samarbeid med Aalborg Universitet, 

Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og NTNU omkring veiledning av ph.d.-kandidater. 

 Viktigste aktiviteter hvor fakultetet 

samarbeider med regionen 

(næringsliv, kulturliv og offentlig 

sektor) 

Fakultetet har lang tradisjon for å samarbeide med næringslivet på Agder samt offentlig sektor. 

Fakultetet har flere større forskningsprosjekter rettet mot skoleverket og har etablert felles FoU 

prosjekter 

med Sørlandets Sykehus i Kristiansand.  

Fakultetet har videre inngått et samarbeid med Kristiansand kommune, Mandal kommune og Vest-

Agder fylke om utviklingsprosjektet Lær bedre matematikk (LBM). I perioden har det vært 

nærtsamarbeid med skoler i Kristiansand og Lillesand i "KUL-prosjektene", "Learning Communities in 

Mathematics (LCM)" og "IKT og læring i matematikk". 

 

Fakultetet har et nært og godt samarbeid med industri, næringsliv og skoleverk i regionen, som bidrar 

til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og nyskaping. Dette samarbeidet skal fortsettes 

og helst videreutvikles. Fakultetet har mange uformelle nettverk og samarbeidsrelasjoner 

med næringslivet og universitet i inn- og utland. 

 

Videre jobbes det med at og institutt for ingeniørvitenskap vil jobbe spesielt for å få nærings-ph.d.-er på 

mekatronikk/fornybar energi. 

 

Gjennom interfakultære toppsatsingsprosjekt som e-helse, styrkes automatisk samarbeidet med 
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offentlig sektor ettersom disse i stor grad etterspør kompetanse mht. følgeforsking, utvikling av 

eksempelvis apparater og systemer for implementering i omsorgssektoren.  

 

Kapittelet om forskning og utvikling 

bør også inneholde 

 

 Forslag til tiltak som kan styrke 

forsknings- og utviklingsaktiviteten 

o tiltak som fakultetet selv 

har kontroll over 

o tiltak som fakultetet mener 

universitetet sentralt bør 

gjennomføre 

Fra strategiplanen 2011 – 2015 har Fakultetet følgende satsninger for styrking av forsknings- og 

utviklingsaktiviteten; 

o Fakultetet skal arbeide for en betydelig økning i eksternt finansierte ph.d. prosjekt. 

o Arrangere en serie møter med partnere fra ikke-akademiske miljø for å avdekke og fastslå 

relevans for et doktorgradsarbeid i samsvar med fremtidige jobbmuligheter og utvikling. 

o Fakultetet tar sikte på at det skal være minst 75 ph.d. kandidater inne 2015 uten konkret 

fordeling på de ulike spesialiseringene. Disse skal hovedsakling være eksternt finansiert, 

eller kommet til via samarbeidsavtaler.  Hver professor skal være veileder for 2 stipendiater. 

o Fakultetet skal definere prioriterte områder som anses som særskilt relevante for regionen 

og Norge, og involvere flere forskningsgrupper både innenfor og utenfor UiA med tanke på 

dette satsningsområdet.  

o Etablere UiA som ledende innenfor spesifikke forskningsområder. De prioriterte 

forskningsområder er blant annet e-helse og omsorgs/velferdsteknologi, mekatronikk og 

fornybar energi. 

o Flere prioriteringer skal også utarbeides og videreutvikles. Kandidater så langt er bl.a.   

o Future Learning, Active Management of Maritime Resources, ICT-facilitated disaster 

management, matematikk didaktikk, SFF, og SFU. 

o FDM vil fortsette arbeidet med å vurdere hvordan undervisning og veiledning kan 

tilrettelegges og stimulere stipendiatene til å bli ferdige innenfor tidsrammen. 

o Fakultetets overordnede mål for forskningen å produsere ledende 

resultater helt i forskningsfronten og å øke samarbeidet med eksterne partnere. Dette målet 

innebærer at vi skal levere forskning av høy kvalitet som bidrar til å flytte 

forskningsfronten, samtidig som forskningen skal bidra til utviklingen av samfunnet, 

offentlig sektor og konkurranseevnen til lokal industri. Dette er en viktig drivkraft for hele 

fakultetet, og har kontinuerlig fokus. 

o Institutt for IKT har fastsatt normtall for forskningspublikasjoner og vil følge opp 

framdriften til ph.d.-studentene: 

• 1 artikkel per år for ansatte med 25 % forskningstid, 2 artikler for ph.d.-studenter 

• Det tas sikte på at ph.d.-studenter leverer avhandling i tide og med tilstrekkelig kvalitet. 
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o Institutt for IKT har formulert særskilte mål for forskningsprosjekter: 

• Øke den eksterne finansieringen av prosjekter, spesielt ved å utforme prosjekter i 

samarbeid med 

lokal industri. 

• Involvere dyktige bachelor- og masterstudenter i forskningsprosjekter, legge opp til 

integrert master der dette er hensiktsmessig. 

• Prosjekter bør ha tilknytning til instituttets hovedaktiviteter i forskning 

o Institutt for ingeniørvitenskap vil særlig arbeide med: 

• Å stimulere hver ansatt til FoU, ved å gi arbeidstid i tråd med ambisjonsnivå og 

prestasjoner. 

Herunder er det viktig å bemanne instituttet slik at målsettingen blir reell. 

• Å øke FoU-mulighetene gjennom å øke vår eksterne finansiering. Herunder er det viktig å 

fokusere forskningen omkring enkelte hovedprosjekter, slik at vi får ut stordriftsfordeler. 

• Å øke FoU-graden ved at erfarne forskere drar de uerfarne med i sine prosjekter. 

• Å øke publiseringen i de rette kanaler, slik at vår virksomhet også gir økonomisk uttelling. 

o Institutt for matematiske fag har følgende mål for forskningen: 

• Utvikle forskergruppen i matematikkdidaktikk til å bli en av de ledende i Europa, 

opprettholde 

størrelsen på gruppen, øke produksjonen av vitenskapelige artikler og øke ekstern 

finansiering 

• Utvikle forskergruppene i matematikk, ved spesielt å satse på forskning innen matematisk 

analyse og dets anvendelser, og statistikk, ved spesielt å satse på statistiske metoder som kan 

benyttes som redskap innen områder der UiA driver forskning. Hovedmål er å øke 

produksjonen av vitenskapelige artikler og ekstern finansiering samt å øke graden av 

internasjonalt samarbeid. 

• Fortsette å styrke samarbeidet mellom de matematiske og de matematikkdidaktiske 

gruppene ved 

instituttet for å videreutvikle det spesielle miljøet som oppstår ved samspillet mellom 

dissegruppene 

o Institutt for naturvitenskapelige fag vil prioritere: 

• Å øke aktiviteten i faggruppene ved å søke ekstern finansiering og etablere flere 

samarbeidsprosjekt med eksterne aktører. 

• Å engasjere studenter som forskningsassistenter 

Fornybar energi er allerede valgt ut av universitetets styre som et satsingsområde der UiA 
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skal være 

et nasjonalt tyngdepunkt (jf. S-sak 28/09). Styret går videre inn for at UiA skal være et 

nasjonalt 

tyngdepunkt innen mekatronikk (jf. referat fra etatsstyringsmøte mellom UiA og 

Kunnskapsdepartementet den 13.05.09). Matematikkdidaktikk er et etablert satsingsområde 

ved 

fakultetet, der fakultetet nå vil arbeide for en utvidelse til andre områder innen realfag og 

teknologi. 

o Konstruksjonsteknikk er et annet nytt satsingsområde. 

o Fakultet for teknologi og realfag har interesse av blant annet følgende satsingsområder for 

forskningsaktiviteten fornybar energi, mekatronikk, e-helse, multimedia, matematikk-

/MNTdidaktikk med lektorutdanning, konstruksjonsteknikk, bioteknologi, 

biologi/funksjonell økologi og helserelatert forskning. 

o Fakultetet vil bygge videre på det forskningssamarbeidet som allerede eksisterer både 

nasjonalt og 

internasjonalt gjennom blant annet nettverk og forskerskoler. 

o Samarbeidet med Høgskolen i Telemark skal i henhold til inngått avtale omfatte blant annet 

søknader om midler fra Norges forskningsråd, EU-systemet og andre eksterne kilder, 

utvikling av 

o felles forskningsprosjekter, etablering og videreutvikling av forskningssentra og felles 

deltakelse i forskerskoler. 

o Tettere samarbeid om forskerutdanning med både Aalborg Universitet, Høgskolen i 

Telemark og Universitetet i Stavanger er et mål. 

o  

  

Kompetanse og infrastruktur 

Kapittelet bør inneholde vurderinger 

av 

 

 Kompetanseutvikling og 

rekruttering av vitenskapelig 

personell, f.eks. hvilke utlysinger 

og nytilsettinger som har vært det 

siste året 

På matematikk ble det ansatt 4 stipendiater i fjor; 2,5 stillinger som professor/1.amanuensis ble lyst ut, 

tilsettingsprosessen pågår. På NatVit ser jeg at ble det lyst ut 2 stillinger i 2011: en postdok i 

marinøkologi og en 50% stilling som forsker på flått og borrelia; begge er besatt. IKT ansatte 3 

stipendiater i 2011/2012 (til februar 2012). I tillegg hadde man en som går på såkalt integrert master. 

For ingeniørvitenskap ble det også ansatt 3 stipendiater 2011/2012. 

I tillegg ble det tilsatt en person i 100% stilling som førsteamanuensis/universitetslektor  i 
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elektronikk/IKT (embedded systems) og utlyst 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i IKT – 

algoritmer og datastruktur (Future learning) -  

100% stilling – førstestilling innen analog elektronikk (IKT). Det er også vedtatt og tilsatt i 2012 

opprettelse av/kallelse i en 20 % stilling for inntil 5 år innen IKT med oppgaver knyttet til Senter for 

fremragende forskning. 

For institutt for ingeniørvitenskap; kallelse (forlengelse) til en 20 % stilling som professor ved Fakultet 

for teknologi og realfag fra 1.1.2012. 

 

 Infrastruktur for forskning og 

utvikling 

Fakultetet tar oppdrag for næringslivet som utføres i laboratoriene som også bidrar til 

kompetanseoppbygning. Dette er økonomisk krevende. Mye av fakultetets 

laboratorieutstyr har store vedlikeholdskostnader.  ph.d.- 

program i mekatronikk og innebærer i tilfeller intensivt laboratorieprogram, som det er betydelige 

utfordringer knyttet til gjennomføring av. Dette vil kreve 

en betydelig ressursinnsats, både med hensyn til kostnader til investeringer og drift av 

laboratorieutstyr og bemanning. 

 Har det vært konkrete saker som 

har reist forskningsetiske 

problemer? 

Fakultetet vil se til at forskerne er kjent med de fire grunnverdiene for forskningsetikk ved UiA og de 

forskningsetiske retningslinjene utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for 

naturvitenskap og teknologi. Elektronisk dokumentasjon av klasseromsobservasjoner håndteres etter 

gjeldende regler. For øvrig er det ingen flere kjente slike problemstillinger ved fakultetet i 2011. 

 Hva er tilbudet om forskningsetikk 

for ph.d.-studentene? 

EX-602 er obligatorisk del av forskerutdanningen, krav til opplæringsdel. 

 Samarbeidet med 

forskingssekretariatet og andre 

sentrale organ 

Det fungerer fint, men dialog og gjensidige oppdateringer er viktig.  

 En vurdering av kritiske 

suksessfaktorer for forskning og 

forskerutdanning ved fakultetet 

(risikovurdering) 

Etablerte program må tildeles flere stipendiater. Der man også ser at gjennomstrømningen er god, bør 

dette belønnes av UiA sentralt. Det har vist seg spesielt vanskelig å rekruttere nasjonalt, og vi må 

dermed i større grad rekruttere internasjonalt.  

En viktig forutsetning for å kunne ta opp nye stipendiater er at vi har veiledere som kan ta seg av 

veiledningsoppgaven. Det er viktig at vi ved endringer i personalet klarer å få inn nye 

kompetente veiledere som kan være med på å opprettholde programmene. Fellesgrader  og cotutelle 

avtaler kan muligens bidra til å føre dette i positiv retning. 

• Tilgang på postdoktorstillinger: Vi inne i et generasjonsskifte på Institutt for matematiske fag. Det er 

behov for flere postdoktorstillinger for å rekruttere noen av de stipendiatene som har fullført 

doktorgraden.  
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• Kompetanseheving for ansatte i forskningsadministrasjonen: I tillegg til å ha nok ansatte er det også 

behov for kompetanseheving i forbindelse med søknad, gjennomføring og avslutning av prosjekter. 

• Kompetanseheving for vitenskapelig ansatte: Vitenskapelig ansatte som ønsker å komme i gang med 

søknader om større prosjekter eller som allerede er involvert i prosjekter har behov for 

kompetanseheving i prosjektledelse. Her er det en betydelig ressurs hos forskere som har erfaring fra 

prosjekter. 

• FoU-utstyr og driftsmidler: Laboratoriene er viktig i stor del av vår forskning. Det er derfor 

viktig at laboratoriene holdes oppdatert med utstyr, kompetanse og materiell, noe som er 

økonomisk krevende. Det er derfor et ønske om mer midler til investering og drift av 

laboratoriene. Mye av fakultetets laboratorieutstyr er gammelt og utdatert, med store 

vedlikeholdskostnader. På grunn av dette gamle utstyret og nye Campus Grimstad må nye 

laboratoriefasiliteter bygges opp for forskningsformål. Dette vil være ressurskrevende. Uten samarbeid 

med næringsliv og andre institusjoner der vi har anledning til å bruke avansert utstyr, 

ville vi ikke ha mulighet til å gjennomføre den forskningen vi gjør og har gjort til nå. 
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