
 

 

 Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand 

Dato: 4. september 2012 

Tidspunkt: 12:30 

 

Innkallingen er sendt til: 

Dag Gjerløw Aasland Viserektor, leder 

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Sigbjørn Reidar Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag 

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Jan Oddvar Skisland Fakultet for kunstfag 

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning 

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene 

Kjell Tybring Andresen Observatør, Formidlingsavdelingen 

Else-Margrethe Bredland Observatør, Universitetsbiblioteket 

Kenneth Hansen Observatør, Agderforskning 

 

 

Forfall meldes til utvalgssekretær Wenche Flaten wenche.flaten@uia.no 

 

 

Side 1

mailto:wenche.flaten@uia.no


SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 31/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 32/12 Protokoll fra forrige møte   

SFU 33/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 34/12 Justering av retningslinjer for kvalifiseringsstipend 2012/682  

SFU 35/12 Drøftingssak: Handlingsplan 2013 for forskning i forhold til UiAs 

reviderte strategi 

2012/1918  

SFU 36/12 Informasjonsutveksling   

 

 

Side 2



Side 3

SFU 31/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 32/12 Protokoll fra forrige møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/27 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 27.08.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

33/12 Det sentrale forskningsutvalget 04.09.2012 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Kostnader for eksterne ph.d.-kandidater 

2. Styringsparametre 

3. Status for ARENA og NCE-programmer i regionen 

4. Eksternfinansiering 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
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Det sentrale forskningsutvalget 
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Orienteringssak: Kostnader for eksterne ph.d.-kandidater 

 

I SFU-sak 7/12 Budsjettmidler til dekning av indirekte kostnader for stipendiater uten 
fullfinansiering ønsket SFU å ta opp beregning av indirekte kostnader for ph.d.-studenter som 

en egen sak.  

 

Kostnader i 2012 er beskrevet i grønn bok, tabell 6.2 (vedlagt). Økonomiavdeling vil delta i 
møtet for å orientere om beregning av kostnader i 2012 og forslag til budsjett 2013 om en 

modell, der man bare betaler for de tjenester stipendiaten bruker.  

 
Vi minner også om at fakultetene etter søknad kan få bidrag for stipendiater som tas inn i 

ekstraordinære tilfeller. Vedtak i SFU-sak 7/12: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar at fakultetene etter søknad kan få bidrag fra 

en sentral pott for å dekke opp indirekte kostnader til fellesadministrasjonen for 
stipendiater som tas inn i ekstraordinære tilfeller. Dette kan være tilfeller der 

stipendiaten finansieres av en veldedig organisasjon, kommer fra et u-land eller 

andre lignende tilfeller.  
2. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er viktig å ta inn stipendiaten 

og en beregning som viser grunnlaget for søknadsbeløpet. Det kan søkes om bidrag 

for inntil tre år, men utbetalingen skjer for ett år om gangen. 
3. Bidrag utbetales fortløpende inntil de sentrale midlene er brukt opp. Det utbetales 

maksimum kr 75.000 pr. stipendiat ved ordinær sats og kr 30.000 ved 

lavterskeltilbud. 

4. Forskningssekretariatet administrerer ordningen. 
5. Det sentrale forskningsutvalget ønsker å ta opp som egen sak beregning av indirekte 

kostnader for ph.d.-studenter. 

  
 

Vedlegg: 

Tabell 6.2 i «Grønn bok» 
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Indirektekostnader per vitenskaplige årsverk ved BOA 2012 Lavterskeltilbud fremmede stipendiater    2)

Ordinære Stip. Etterfølgende ett semester

satser statser 1. mnd måneder 6 mnd per år

Arealkostnader:    1) Arealkostnader:    1)

Kapitalkostnader (husleie) 22 713                        22 713                         Kapitalkostnader (husleie) 631                    631                    3 786                 7 571                 

Driftskostnader 12 141                        12 141                         Driftskostnader 337                    337                    2 023                 4 047                 

Kontorhold og administrasjon: Kontorhold og administrasjon:

Bibliotek 12 842                        21 592                         Bibliotek 1 799                 1 799                 10 796               21 592               

Styret/rektorat/dir./rådgjivere Styret/rektorat/dir./rådgjivere

       - midler fordelt i budsjettet 7 565                          7 565                                  - midler fordelt i budsjettet 63                      63                      378                    756                    

       - satsingstiltak/annet ufordelt 22 896                        22 896                                - satsingstiltak/annet ufordelt 191                    191                    1 145                 2 290                 

IT IT

Økonomi Økonomi

Personal og adm. fellesfunksjoner Personal og adm. fellesfunksjoner

Internasjonal avdeling Internasjonal avdeling

Driftstjenesten Driftstjenesten

Infotjenesten Infotjenesten

Forskningssekretariatet Forskningssekretariatet

Sum "Resten" 50 131                        50 131                         Sum "Resten" 2 666                 1 166                 8 496                 15 491               

Sum 128 288                      137 038                       5 687                 4 187                 26 624               51 747               

Vedr Indirekte kostnader:

1)  Ved deling av kontor/kontorlandskap reduseres satsene for arealkostnader med 1/3.

     Alle statser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

     Alle satser er basert på at arbeidet utføres i sin helhet fra UiAs lokaler og med bruk av UiAs infrastruktur.

     Alle satser gjelder for ett helt faglig årsverk og reduseres forholdsmessig for deltidsstillinger og engasjementer kortere enn 12 måneder.

     For administrativt/teknisk ansatt personale er de indirekte kostnadene fastsatt til kr. 94 000               per årsverk

     Dersom ikke fakultetet selv har beregnet sine indirekte kostnader, foreslås det for 2012 å bruke standardsats på kr. 34 000 per årsverk

Vedr Lavterskeltilbud:

2) Lavterskeltilbudet forutsetter arbeidsplass i landskap eller tilsvarende som for masterstudenter. Videre er lagt til grunn at stipendiaten medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.

    Det er lagt til grunn de samme bibliotektjenester som for stipendiater med UiA som arbeidsgiver.

    Alle statser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

Vedr Eksternt finansiert EVU

Det er utarbeidet egne kalkylemaler for både studiepoenggivende EVU og kortere kurs/konferanser. Satsene for beregning av indirekte kostnader i disse kalkylemalene

er oppdatert med de samme satser som tabellen.

Alle enheter Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Tabell 6.2 - Indirekte kostnader
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 Til:  

Det sentrale forskningsutvalget 

 

 
  

Dato:  

28. august 2012 

  

  

 

 
 

 

 

 

  

 

  

Styringsparametre – orientering 

 

Styringsparameter skal gi indikasjon på hvor virksomheten står og beslutningsgrunnlag for 
hvilke tiltak skal settes i gang for å fremme kvalitet.  

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme fram til et forslag til styringsparametre for 

UiAs virksomhet. Det er planlagt at arbeidsgruppen leverer rapporten i slutten av september. 
Prosessen videre skal bestemmes sammen med dekaner og fakultetsdirektører.   
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Orienteringssak 

SFU 4. september 2012 

 

Status for ARENA og NCE-programmer i regionen 

Bakgrunn 

Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale 

næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom 

bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et 

nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.  

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke 

innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i 

Norge. Programmet skal bidra til å målrette, forbedre og akselerere pågående 

utviklingsprosesser i disse klyngene. Bedriftene skal få et bedre grunnlag for å iverksette og 

gjennomføre krevende innovasjonsprosesser, basert på samarbeidmed relevante 

bedriftspartnere og kunnskapsaktører. Det skal også gis bedre grobunn for nye 

virksomheter, gjennom kommersialisering av nye forretningsideer og gjennom lokalisering 

av eksterne virksomheter i klyngen. NCE-programmet har et langsiktig perspektiv. Klyngene 

tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.  

 

Tradisjonelt samarbeider ARENA og NCE-prosjektene tett med omliggende U og H-

institusjoner. UiA er involvert i samtlige ARENA og NCE-prosjekt i regionen. 

Denne orienteringssaken har til hensikt å informere, men også vise til en mulighet for økt 

forskningssamarbeid med nettverkene.  

Status etter årets søknadsrunde 

Agder har per i dag 1 NCE-prosjekt: NCE NODE 

Eksisterende ARENA-prosjekt 

Arena Eyde: fikk forlenget prosjektet etter årets søknadsrunde 

Arena Fritidsbåt: fikk forlenget prosjektet etter årets søknadsrunde 

Arena USUS (kultur, reiseliv og opplevelsesindustri) 

Arena Digin (IKT – Digital innholdsproduksjon): Innvilget søknad i år.  
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 Fra: Målfrid Tangedal 

Forskningssekretariatet 

 

Til:   Det sentrale forskningsutvalg 
 

Kopi til:    

 

Dato: 29.08.2012 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.: 2012/27    

Orienteringssak – eksternfinansiering 

 

 
KOMMANDE FRISTAR 

 Forskingsrådet sitt program INFRASTRUKTUR – Nasjonal satsing på 

forskningsinfrastuktur har søknadsfrist 17.oktober. Ved fleire søknader frå same 

institusjon må søknadane prioriterast av institusjonen. Forskingssekretariatet sendte 

difor e-post til dekanane 3. juli, med intern søknadsfrist 20. august. Påminning sendt 
ut 16. august. Ingen søknadar vart levert innan fristen. Vi reknar difor med at ingen 

fagmiljø ved UiA kjem til å søke INFRASTRUKTUR-programmet i år.  

 

 5. september er søknadsfrist for fleire aktuelle NFR-program, som for eksempel 

VAM, IS-BILAT, HAVBRUK, PUBL etc. Sjå vedlagt excelfil for meir informasjon. 

Forskingssekretariatet vil gjerne orienterast om det er planar om søknader.  

 

 Neste store NFR-frist er 17. oktober. Dette gjeld også søknader til Regionale 

forskingsfond Agder. PraksisVEL (Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene) 

er kanskje eit av dei mest relevante programma for UiA i den runden, og vi er 

informert om at Fakultet for Helse og Idrett jobbar med denne utlysinga.  

 

 Vi minner også om Sørlandets kompetansefond sin frist 17. september 

 

 

EU  - FP7 

 FP7 sine siste utlysingar er lagt ut, og det er meir midlar å søke på enn nokonsinne. 

Det er særleg fokus på innovasjon og store samfunnsutfordringar. Følgjande 

informasjon er henta frå aktueltsak Innaskjærs publisert 12.juli: 

o  4,8 mrd. euro (om lag 36 mrd. kroner), vil investeres i tematiske 
prioriteringer, herunder bevaring av hav og vann, bedre bruk av råvarer, 

effektiv energi, biologiske ressurser, smarte byer, hjerneforskning, mikrobisk 

resistens og reform i offentlig sektor.  

o Attraktiviteten av Europa for forskere skal styrkes gjennom ERC-stipend og 
mobilitets- og karrieretiltak (Marie Sklodowska-Curie Actions) på i alt 2,7 

mrd. euro (om lag 20,3 mrd. kroner).  
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o Det vil gjennomføres en pilotutlysning med fem såkalte «ERA-chairs» (jf. 
Horizon 2020-forslaget) ved universiteter og forskningsinstitusjoner.  

o I utlysningene inngår også en egen SMB-pakke på 2,1 mrd. euro, eller 15,8 

mrd. kroner.  
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Forskningsrådet og Regionalt forskningsfond Agder - kommende program aktuelle for UiA-ansatte høst 2012/vår 2013

Merk: listen er ikke utfyllende. Løpende utlysninger er ikke med på denne listen. Se www.forskningsradet.no for mer informasjon. 

Kortnavn Programnavn Stikkord om innhold Aktuelle miljø? Utlysning Søknadsfrist Nettside Merknader

HAVKYST Havet og kysten Marine miljø, bygge kompetanse om norske 

farvann, økosystemets struktur, funksjon 

og artsmangfold, menneskelig påvirkning , 

langtidsvirkninger av utslipp, forvaltning, 

verdiskapning, metoder, modeller og 

teknologi

TEKREAL Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/HAVKYST/11

07980695306

NORKLIMA Klimaendringer og 

konsekvenser for 

Norge 

Hvordan økosystemer på land og i 

ferskvann responderer på klimaendringer, 

og om hvordan økosystemforvaltning og 

strategier for klimatilpasning kan bidra til å 

redusere negative effekter og tilrettelegge 

for positive økosystemresponser.

TEKREAL Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/NORKLIMA/

1079993727351?vis

Aktive=true

Under ellers like forhold vil følgende strategiske føringer bli vektlagt 

i sluttbehandlingen:  1. For å fremme internasjonalisering av 

forskningen, oppfordres det til å søke midler til gjesteforskere og 

utenlandsopphold i de prosjektene der det er relevant. 2. Det vil 

telle positivt om prosjektet er koblet til Global Change-programmene 

(IGBP, IHDP, DIVERSITAS) eller det nye Future Earth initiativet 

under ICSU eller andre internasjonale programmer. 3. Dersom 

prosjektet utnytter eller støtter opp om nasjonal 

forskningsinfrastruktur vil dette telle positivt. 4. Det er et mål å 

oppnå en jevnere kjønnsfordeling i forskningen og kvinnelige 

prosjektledere vil telle positivt

BIOTEK2021 Bioteknologi for 

verdiskapning

Bioteknologi er en muliggjørende teknologi 

som er viktig for utviklingen av de fire 

sektorene: Landbruk, Marin, Industri og 

Helse. Faglige prioriteringer: Marin 

bioteknologi, biotekn. i landbruket, 

industriell bioteknologi og medisinsk 

bioteknologi.

TEKREAL Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/BIOTEK2021

/1253972988421/p

1173268235938?vis

Aktive=true

VAM Forskning om 

velferd, arbeidsliv og 

migrasjon

Utlysing av midler til tre temanotat om 

1) Ungdom, marginalisering og frafall, 

2) Velferdsordningene, 

3) Arbeidsinnvandring 

ØKSAM, 

HUMPED?

Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/VAM/12539

73552279?progId=

1228296805261&vi

sAktive=true

VAM Forskning om 

velferd, arbeidsliv og 

migrasjon

Utlysingen er VAM-programmets satsing på 

forskningssamarbeid med kinesiske 

forskere. Forskerprosjekter med norsk 

prosjektledelse og hvor forskere ved 

kinesiske forskningsinstitusjoner deltar 

aktivt. Se ellers programplan.

ØKSAM, 

HUMPED?

Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/VAM/12539

73552279?progId=

1228296805261&vi

sAktive=true
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TRANSIKK Transportsikkerhet TRANSIKK finansiererforskning innen tre 

prioriterte temaområder: 1. regulering, 

styring og håndtering. 2. sikkerhetskultur, 

3. teknologi og transportsikkerhet

TEKREAL Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/TRANSIKK/1

253963939804

PUBL Publiseringsstøtte, 

humaniora og 

samfunnsvitenskap

5. september: støtte til produksjon, dvs. 

trykking, oversettelse og språkvask av 

bøker.

HUMPED, 

ØKSAM, 

HELSEIDRETT?

Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/PUBL/10496

53792540

Det kan ikke søkes om støtte til oversettelse fra annet språk til 

norsk eller til produksjon av norsk versjon av sentrale internasjonale 

arbeider i denne utlysningen.

HAVBRUK Havbruk - en næring 

i vekst

Økonomisk, miljømessig og sosialt 

bærekraftig vekst i norsk havbruk.

TEKREAL Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/HAVBRUK/1

050073352241

Programmet lyser ut forskningsprosjekt, støtte til internasjonalt 

samarbeid og postdoktorstipend, alle med søknadsfrist 05.09.

IS-BILAT Leiv Eriksons 

moblitetsprogram

Langsiktig og forsterket opptrapping av FoU-

samarbeidet med USA og Canada, 

forskningsopphold i USA eller Canada og 

omvendt

ALLE Sommer/høs

t 2012

05.09.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/ISBILAT/111

9339868111

INFRASTRUK

TUR

Nasjonal satsing på 

forskingsinfrastruktu

r

Nasjonal satsing på forskingsinfrastruktur - 

av nasjonal karakter med kostnad over 2 

millioner kroner og Forskningsrådets 

maksimale finansiering er på 200 millioner 

kroner. 

ALLE Aktiv 17.10.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/INFRASTRUK

TUR/123124877463

1

Følgende overordnede forskningspolitiske prioriteringer vil bli lagt til 

grunn ved utvelgelsen av prosjekter: Helse og velferd, bioøkonomi,, 

klima og miljø, energi og miljøvennlig teknologi (inkl. karbonfangst 

og lagring).  MERK AT SØKNADER SKAL SENDES FRA UiA SENTRALT 

_EGEN FRIST TIL SFU!

PraksisVEL Praksisrettet FoU for 

helse- og 

velferdstjenestene

Satsingen retter seg mot helse- og 

velferdstjenestene og de høyskoler og 

universiteter som tilbyr utdanninger for 

disse tjenestene, og som dermed har 

ansvar for å utvikle kompetanse og 

kvalifisert personell for tjenestene. For å 

styrke kvaliteten i tjenestene er det 

nødvendig å skape bedre sammenheng 

mellom forskning, utdanning, praksis og 

brukerne av de ulike tjenestene. 

Utlysningen er en oppfølging av Meld.St.13 

(2011-2012 «Utdanning for velferd». Et 

sentralt perspektiv i meldingen er at helse- 

og velferdstjenestenes kompetanse må 

utvikles for å møte befolkningens behov.

ØKSAM, 

HELSEIDRETT

Aktiv 17.10.2012

Satsingen skal bidra til økt kvalitet og evne til å møte faktiske og 

framtidige kompetansebehov i tjenestene. Det legges vekt på at 

prosjektene går på tvers av profesjoner, institusjoner og 

tjenesteområder. Prosjektene må ha vesentlig betydning for 

tjenesteutøvelsen, og bør være organisert slik at både yrkes-

/profesjonsutdanning, praksisfelt og brukere av tjenestene er 

involvert. Utlysningen er avgrenset til de tjenestene som forvaltes 

av arbeids- og velferdsforvaltningen, helse- og omsorgstjenestene 

og barnevernet.

POLPROG Polarprogrammet Naturvitenskaplig polarforskning, knyttet til 

Svalbard og område rundt. 

Samfunnsvitenskaplig og humanistisk 

polarforskning

TEKREAL, 

HUMPED, 

ØKSAM, 

HELSEIDRETT

Sommer/høs

t 2012

17.10.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/POLPROG/1

253977331729
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RFF Regional 

kvalifiseringsstøtte

Til kvalifiseringsprosjekter: enten med 

formål om å etablere SFI/SFF på Agder, eller 

som tematisk ligger innenfor områdene 

energi, miljø, og klima, eller kultur og 

opplevelsesnæringer.

ALLE Sommer/høs

t 2012

17.10.2012 SFF/SFI på Agder ses som regionalt viktig, uavhengig av tematikk på 

senteret. 

RFF Regionale 

institusjonsprosjekt

kompetansebygging for SFI/SFF 

vertsinstitusjoner.

ALLE Sommer/høs

t 2012

17.10.2012 Tematisk åpen utlysning. SFF/SFI på Agder ses som regionalt viktig, 

uavhengig av tematikk på senteret. 

RFF Regional 

kvalifiseringsstøtte

Utdanningsforskning: skoleutvikling, 

lærerutdnning, utvikling av arbeidslivet i 

Agder og UiA som utdannelsessted for 

lærere, koblinger mellom arbeidsliv, skole 

og UiA, utvikling og anvendelse av IKT i 

utdanning, sammenhenger mellom levekår, 

arbeidsliv, skole/utdanning.

ALLE Sommer/høs

t 2012

17.10.2012

PSYKISKHELS

E

Program for psykisk 

helse

Søknad om forhåndsgaranti for støtte til 

samarbeidsprosjekter som oppnår 

finansiering fra National Institutes of Health 

(NIH). Forskningsmidler for å stimulere til 

samarbeid mellom norske og amerikanske 

forskningsmiljøer. 

HELSEIDRETT, 

ØKSAM

Sommer/høs

t 2012

28.11.2012 http://www.forskni

ngsradet.no/no/Utl

ysning/PSYKISKHEL

SE/1253977690529

?progId=11271996

43995&visAktive=tr

ue

UTDANNING

2020

Utdanningsforsknign 

fram mot 2020

Programmet finansierer forskning innenfor 

følgende fire bredt anlagte temaområder: A. 

Utdanningens mål, innhold, undervisnings- 

og arbeidsmåter,  B. Vurderingsformer, 

læringsprosesser og læringsutbytte, C. 

Styring, ledelse og organisering av og i 

utdanningsinstitusjoner, D. Utdanning og 

samfunn

ALLE? Høst 2012 FEBRUAR 

2013? 

http://www.forskni

ngsradet.no/progn

ett-

utdanning/Om_Utd

anning2020/12246

97864891

Satsing på forskning om voksnes læring

PETROMAKS 

II

Petroliumsforsking: strategisk 

grunnforskning, kunnskap- og 

kompetansebygging, anvendt forskning og 

teknologiutvikling. 

TEKREAL VÅR 2013 http://www.forskni

ngsradet.no/servlet

/Satellite?c=Nyhet

&pagename=petro

maks%2FHovedside

mal&cid=12539781

72504&p=1226993

690962

Den foreløpige programplanen vektlegger den samfunnsmessige 

betydningen av petroleumssektoren, mulighetene og utfordringene 

som ligger i å realisere gjenværende ressurser på norsk sokkel og 

behovet for forskning, utdanning, kompetansebygging og økt 

innovasjonstakt for å utnytte ressursene på best mulig måte. 

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og 

teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne 

områder, energieffektivisering, reduksjon av utslipp og HMS.

Målfrid Tangedal Side 3 29.08.2012
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/682 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 27.08.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

34/12 Det sentrale forskningsutvalget 04.09.2012 

 

Justering av retningslinjer for kvalifiseringsstipend 
 
Ordningen med kvalifiseringsstipend ble gjort gjeldene fra 2008 og er et tiltak i Handlingsplan for 

likestilling. Stipendene har vært delt ut siden 2008, med unntak av 2011 da styret ikke bevilget midler til 
ordningen. Utdeling av stipend i 2013 er avhengig av at styret bevilger midler til ordningen. 

 

Kvalifiseringsstipend for kvinner for 2012 ble delt ut i SFU-møtet 3. mai (SFU-sak 21/12). Utvalget 

fattet følgende vedtak: 
1. 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 

2. Retningslinjene tas opp som egen sak før neste utlysing. 
 

Utvalget mente det var behov for en ny gjennomgang av retningslinjene med begrunnelse i at stipend for 

arbeid mot doktorgrad bør kunne prioriteres på lik linje som stipend for arbeid mot professorkompetanse 

i fagmiljøer der det ennå ikke er så aktuelt med oppbygging av professorkompetanse. Det ble også nevnt 
at stipendet bør kunne gis til menn i fagmiljøer der de er det underrepresenterte kjønn. 

 

Forskningssekretariatet har sett på tallene med tanke på i hvilke tilfeller menn kunne være det 
underrepresenterte kjønn. På Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som er det mest «kvinnetunge» 

fakultetet, er 42 % av professorene kvinner, på Fakultet for humaniora og pedagogikk 41 %.  (Fakultet 

for kunstfag 10 %, Fakultet for teknologi og realfag 11 %, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
14 %). Det kan være at enkelte mindre enheter har underrepresentasjon av menn, men om man ser på 

fakulteter og UiA totalt sett, så kan ikke forskningsdirektøren se at menn er underrepresentert i 

professorstillinger.  

UiA har som mål å øke kvinneandelen for professorstillingene. Handlingsplan for likestilling og 
integrering for UiA 2012-2015 omtaler stipendordningen slik: 

UiA har i 2008, 2009 og 2010 hatt stipendordninger for kvinner som ønsker å kvalifisere seg til 

professorer eller førstestillinger. Hvert av disse årene ble det på budsjettet satt av kr 500 000 til 
dette. Av ulike grunner ble stipendiemidlene omdisponert i 2011 slik at ingen fikk slike 

stipendier. Til nå har 16 kvinner fått slike stipend.  Av disse er 5 kvinner blitt professorer til nå.  

Dette er en effektiv og rimelig måte å øke kvinneandelen blant professorene på. Vi anbefaler 

derfor at stipendieordningen gjeninnføres på budsjettet for de nærmeste årene inntil 
prosentandelen kvinnelige professorer er 40 %. 

Andelen er nå ca. 22 % og det er nødvendig med gode tiltak for å få en god økning på dette tallet. 

Bevilgede budsjettmidler burde etter forskningsdirektørens mening økes slik at flere fikk muligheten for 
å benytte et slikt stipend. 
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Forskningsdirektøren stiller seg noe undrende til argumentet om at det i noen fagmiljøer ikke er så 

aktuelt med oppbygging av professorkompetanse. Selv om det i enkelte fagmiljøer vil være størst fokus 

på fullføring av doktorgrad, vil det sannsynligvis være kvinner på alle fakulteter som arbeider mot 
professorkompetanse. Det foreslås derfor at det fortsatt skal være mulig å søke om stipend for å fullføre 

doktorgrad, men at dette får andreprioritet slik retningslinjene nå sier. Samtidig er det viktig at 

fakultetene legger til rette for at både menn og kvinner kan gjennomføre doktorgraden innen tidsrammen. 

 
Det foreslås å benytte en søknadsmal i utformingen av søknader for lettere å kunne sammenlikne 

søknadene. Forslag til søknadsmal følger vedlagt. 

 
Ut fra dette foreslår forskningsdirektøren ingen endringer i retningslinjene med unntak av en setning om 

at søknadsmalen skal benyttes. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at retningslinjene beholdes slik de er og at det tas inn at 

søknadsmalen skal benyttes. 
2. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

 

 

     Simone Heinz 

     Forskningsdirektør 

 

 

Vedlegg 

1 Retningslinjer med endring 

2 Forslag til søknadsmal 
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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. Søknaden skrives ut fra gjeldende søknadsmal. 

 

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 
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 Om stipendmidlene lar seg innpasse i fakultetets planer 

 Om tids-, framdrifts- og finansieringsplanene er realistiske 

 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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Mal for søknader om kvalifiseringsstipend for kvinner (maks 2 sider) 

Navn/tittel: 

 

Fakultet/institutt: 

 

Hva søkes det om stipend til (opprykk professor/fullføring doktorgrad): 

 

Relevans for kompetanseutviklingen: 

 

Beskrivelse av mål, framdrift, fagmiljø og faglig veiledning: 

 

Tentativt tidspunkt for søknad om opprykk til professor/innlevering av avhandling: 

 

Søknadsbeløp (maks kr 100.000): 

 

Til bruk for fakultetet 
Fakultetets vurderinger (jf. pkt 4 i retningslinjene): 

 

 

Eventuelle vedlegg: 
- Kortfattet CV 
- Publikasjonsliste 

Side 20



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/1918 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 29.08.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

35/12 Det sentrale forskningsutvalget 04.09.2012 

 

Drøftingssak: Handlingsplan 2013 for forskning i forhold til UiAs reviderte 

strategi 
 

Planen er at revidert strategi for UiA vedtas av styret i møte 29.-30. august (utkast vedlagt).  

 

Vedtaket vil sannsynligvis bli at strategien vedtas med de endringer som er kommet fram i 

møtet. Dersom endelig ordlyd er klar før SFU-møtet, vil denne ettersendes. Uansett vil det 

redegjøres muntlig for den delen av strategien som omhandler forskning og innovasjon. 

 

Ut fra strategiplanen skal det lages handlingsplan for 2013 med ulike tiltak for å jobbe mot de 

målene som er satt i strategiplanen. Som et første skritt for arbeidet med handlingsplan inviteres 

utvalget herved til å komme med innspill til hva en slik handlingsplan kan omhandle og hvilke 

tiltak som bør tas med. På forhånd kan medlemmene gjerne tenke gjennom tiltak som kan 

gjennomføres, både på institusjonsnivå og på fakultetsnivå. 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

    Simone Heinz 

    Forskningsdirektør 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Utkast til revidert strategi for UiA 
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Strategi for 

Universitetet i Agder 2010 – 2015 
Vedtatt av universitetsstyret 14. oktober 2009, revidert 29. august 2012 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
For UiA er samarbeidet i regionen, fagene og forskningens internasjonale forankring, den innovative bruken av ikt og ny 

teknologi, og det nære samarbeidet med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner de viktige strategiske virkemidlene 

for å nå målene om å utvikle studiene og forskningen, og bidra til samfunnsutviklingen. 
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Samfunnsoppdraget 

Universitetet i Agder er en statlig institusjon som skal gi høyere utdanning, drive forskning og 

utviklingsarbeid, formidle kunnskap om universitetets virksomhet og det faglige arbeidets 

metoder og resultater, og bidra i utviklingen av samfunnet. 

Visjonen 

UiA skal med utdanningene, forskningen og sin kunnskapsformidling være internasjonalt 

respektert, nasjonalt betydningsfull og en sterk regional drivkraft. 

Verdigrunnlaget 

Menneskenes likeverd skal prege den etiske grunnholdningenved Universitetet i Agder. Uni-

versitetet bygger på den demokratiske og humanistiske kulturarven.  Universitetet skal preges 

av åpenhet, raushet og toleranse, respekt for andre, integritet og intellektuell redelighet. 

 

Ved Universitetet i Agder skal det utvikles stolthet over egne og andres resultater. Det er vik-

tig å vise anerkjennelse og engasjement når universitetet som institusjon, enkeltmiljøer eller 

enkeltpersoner viser framgang og oppnår gode resultater. 

 

UiA har sterke bindinger til og et stort ansvar overfor sin egen landsdel. Det innebærer også at 

universitetet skal preges av internasjonal orientering, globalt ansvar og bidrag til en bære-

kraftig samfunnsutvikling. 

Profilen 

UiA er et forskningsaktivt universitet, preget av anvendbar, nærings- og samfunnsrelevant 

forskning og de store utdanningsområdene for helse- og sosialsektor, skole, teknologi, admi-

nistrasjonsfag og økonomi.Disiplinfagene og de utøvende kunstutdanningene er selvstendige 

utdannings- og forskningsområder, men er samtidig nødvendige deler av de flerfaglige og 

yrkesrettede studiene. 

 

UiA har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning på områdene universitetet 

tildeler doktorgrader, og for forskning på empiri fra Agder-regionen. 

 

Strategiske mål 

Universitetet i Agder skal 

 ha attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer 

 ha anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene 

 i samarbeid med samfunn og arbeidsliv være en aktiv samfunnsaktør 

 

Attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt og 

internasjonalt. Attraktive studier og et godt læringsmiljø skal sikre en god og voksende søk-

ning til universitetet, og bidra til å sikre ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved institu-

sjonen. 
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Studiene ved UiA skal ha et nært forhold til det praktiske livet og samfunnet utdanningene 

skal forberede til. De skal være knyttet til det fremste i forskning og utviklingsarbeid, og gi et 

læringsutbytte som er relevant og anerkjent. Ved UiA skal studenterfå kunnskap om fagenes 

forskningsmetoder gjennom deltakelse i forskningsarbeid, og kunnskap om arbeidslivet de 

skal ut i etter endt studium.  

 

Universitetsstudier er tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter. Men det er også en innføring i 

kulturarven og holdningene som skal prege akademisk utdanning. Gjennom studiene skal stu-

dentene få kjennskap til andre fagområder enn sitt eget, og få trening i samarbeid på tvers av 

profesjoner og fagområder. Alle studieprogram skal ta opp globale dimensjoner. Studiene skal 

fremme den enkeltes selvstendighet og dannelse, og åpne for etisk og kritisk refleksjon. 

 

UiA må hele tiden vurdere sitt tilbud av studier etter universitetets kompetanse og ressurser, 

og etter studenters etterspørsel og samfunnets behov. UiA skal i økende grad ta i bruk ny tek-

nologi i undervisning og veiledning. Alle fakultetene ved UiA skal tilby etter- og videre-

utdanning som på tilsvarende vis er tilpasset ressurser, etterspørsel og behov.Universitetet 

skal arbeide for at fordelingen mellom kjønnene kan bli mer lik på alle studier.  

 

UiA skal være del av det internasjonale faglige, akademiske miljøet. På områder der det er 

aktuelt skal UiA søke anerkjent, internasjonal akkreditering. Det skal utvikles flere studie-

programmer med undervisning på engelsk. Undervisning og læremidler på engelsk er også 

viktig for å gjøre norsktalende studenter kjent med internasjonal terminologi og uttrykksmåte 

innenfor fagområdet. UiA skal ha gode internasjonale samarbeidspartnere, og legge til rette 

for mobilitet, både for studenter og tilsatte. 

 

UiA skal delta i nasjonale og internasjonale forskerskoler, og ha koordinatoransvar for flere 

av dem. UiA skal utvikle flere av forskerutdanningene i nært samarbeid med arbeids- og 

næringslivet i landsdelen, og arbeide for utvikling av stipendiatordningene i samarbeid med 

arbeidslivet i privat og offentlig sektor. Universitetet har et særlig ansvar for å utvikle 

forskerutdanningene med relevans for de store, yrkesrettede utdanningsområdene. 
 

 

I 2015 er det et mål at  

 en økende andel av studiesøkerne i Norge har UiA som førstevalg.  

 de store utdanningsprogrammene ved UiA har god søking og gode tilbakemeldinger i nasjo-

nale evalueringer.  

 UiA har minst tre fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status innenfor 

NOKUTs ordninger med sentre for fremragende utdanning.  

 alle de yrkesrettede studieprogrammene har samarbeid med partnere som er relevante for 

studiet.  

 det skrives masteroppgaver knyttet til forskningsprosjekter ved alle fakultetene.  

 alle gradsstudier ved UiA inneholder emner som gir innføring og øvelse i kritisk og etisk 

refleksjon. 

 alle fakultetene og lærerutdanningene har tatt i bruk it-støttede undervisning, veiledning og 

evaluering.  

 alle fakultetene og lærerutdanningene har fleksible og nettbaserte studietilbud. 

 alle fakultetene har tilbud om engelskspråklige masterprogram.  

 alle bachelor- og masterprogram har deler av undervisning eller pensumlitteratur på engelsk. 

 andelen utvekslingsstudenter og utenlandske studenter blant heltids gradsstudenter ved UiA 

er økt til 10 %. 

 UiA uteksaminerer 30 kandidater fra egne ph.d.-program hvert år.  
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Anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene 

UiA skal ha aktive forskningsmiljøer påalle fagområder, og skal på noen områder ha 

anerkjennelse som fremragende. UiA legger vekt på oppbyggingen av gode forskningsmiljøer 

som er relevante for profesjonsområdene. UiA har særlig ansvar for i grunnforskningen å 

gjøre bruk av empiri fra Agder, og at resultater fra denne forskningen bidrar internasjonalt til 

teoriutvikling innen fagene og fagområdene det er naturlig. 

 

Forskningskompetansen ved universitetet skal styrkes, ved at det blir avsatt tid til forskning 

og at forskningsvirksomheten organiseres i forskningsgrupper. Internasjonal utlysing av 

stillinger vil kunne gi bedre kjønnsfordeling, høyere forskningskompetanse og viktige 

internasjonale impulser til fagmiljøene. 

 

Universitetet skal utføre forsknings- og utviklingsoppgaver som blir etterspurt lokalt og i en 

større sammenheng. Forskningen ved UiA skal bygges opp både med egeninitiert forskning 

og oppdragsforskning. UiA skal gjennom sin forskning og formidlingsvirksomhet vise at uni-

versitetet tar medansvar for utviklingen av regionen, og skal være en aktiv bidragsyter i regio-

nale og nasjonale medier og andre fora av betydning for landsdelens utvikling. 

 

God forskning er internasjonal. Uavhengig av om forskningsobjektet er lokalt eller globalt, 

blir forskningen vurdertetter internasjonal målestokk. UiA skal publisere i anerkjente norske 

og internasjonale kanaler, og gi synlige bidrag internasjonalt.UiAskal ha forskningssamarbeid 

over fag- og profesjonsgrenser, og med andre institusjoner. UiA skal i samarbeid med 

regionale aktører gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 

Agderforskning, Teknova og andre offentlige og private forskningsmiljøer i landsdelen er 

sentrale samarbeidspartnere.  

 

UiA skal styrke fagområdene der universitetet kan utvikle særlig kompetanse på internasjo-

nale og globale utfordringer. 

 

Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og ressurser for å utvikle seg. UiA skal prioritere 

arbeidet for en offentlig finansiering av de nye universitetene på linje med de etablerte institu-

sjonene. UiA er avhengig av en betydelig vekst i den eksterne forskningsfinansieringen, spe-

sielt fra Norges forskningsråd og EU. UiA skal bygge opp flere forskningsgrupper som kan 

søke om store nasjonale og internasjonale prosjekter. 

 
 

I 2015 er det et mål at 

 forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av FoU-virksomheten i fagmiljøene og tverr-

faglige miljøer. 

 UiA har anerkjente forskningsgrupper med relevans for alle de store profesjonsfaglige studie-

programmene.  

 UiA har tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for søknader om status innenfor 

NFRs senterordninger. 

 UiA har fordoblet sin FoU-publisering i forhold til 2008, til 520 poeng.  

 professor- og førstestillinger lyses ut internasjonalt.  

 70 % av de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger har førstekompetanse/ professor-

kompetanse. 

 UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 2008, til 50 mill. kr. 
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En aktiv samfunnsaktør i samarbeid med samfunn og arbeidsliv 

UiA skal bidra aktivt til nettverk og innovasjonssystemer som er relevante for arbeidslivet i 

offentlig og privat virksomhet.UiA skal bidra til utvikling av gode samarbeidsmodeller med 

organisasjoner og arbeidsliv. UiA skal aktivt utøve sitt eierskap i Agderforskning og Teknova, 

og bidra til utviklingen av disse forskningsinstituttene på en god måte. 

 

UiA skal være godt synlige i den offentlige debatten og i populærvitenskapelig formidling av 

forskning i regionale og nasjonale medier. UiA skal bidra til innovasjon i privat og offentlig 

sektor, og at kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid ved universitetet kommer til 

anvendelse for samfunnet ved kommersialisering eller på annen måte. 

 

UiA skal sammen med næringsliv, kulturinstitusjoner og andre i landsdelen delta på inte-

rnasjonale arenaer for å bidra til utviklingen av regionen som et åpent, utadrettet samfunn. 

UiA skal søke samarbeid med og lære av utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner 

som har en nær tilknytning til sin region. UiA skal bidra til opplæring i fremmedspråk og 

interkulturell forståelse. 

 

UiA skal i stigende grad ta i bruk digitale medier og utvikle god metodikk for bruk i studier, 

forskning og formidling, og i samhandlingen med omverdenen. Det skal skje ved oppbygging 

og stimulering av egne fagmiljøer pedagogisk, teknologisk og systemteknisk, og ved å utvikle 

samarbeid om teknologi- og metodeutvikling.  

 

Landskapet av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norge er i endring. UiA skal 

sammen med Høgskolen i Telemark utvikle faglige og administrative fellestiltak for å styrke 

universitetsfunksjonene og profesjonsutdanningene, ogposisjonere seg i konkurransen om 

studenter, tilsatte og forskningsoppgaver. Sammen med de andre nye universitetene i Norge 

skal UiA ta posisjonen som ledende institusjon for forskningsbasert profesjonsutdanning, fag-

utvikling og forskning på helse- og sosialsektoren og i skolesektoren. På andre faglige eller 

administrative områder skal UiA også søke samarbeid for å utvikle faglig kvalitet og ressurs-

messig effektivitet ved universitetet og i universitets- og høyskolesektoren. 
 

 

I 2015 er det et mål at 

 viktig informasjonsmateriale til studenter og tilsatte foreligger på engelsk der det er relevant. 

 30 % av den faglige publiseringen ved UiA blir digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv.  

 UiA årlig er arrangør eller medarrangør av faglige konferanser eller seminarer for bruk av digi-
tale medier og ny teknologi i undervisning, forskning og formidling. 

 samarbeidet med Høgskolen i Telemark har resultert i flere felles studieprogram, flere felles 

forskningsprosjekter og felles bruk og utvikling av infrastruktur og administrative 

støttetjenester. 
 

 

 

Organisasjon og infrastruktur 

Faglig og organisatorisk åpenhet er sentrale verdier for akademisk virksomhet. Ved UiA vide-

reføres og utvikles disse verdiene. Organisasjonen skal preges av respekten for den enkelte og 

verdsetting av mangfoldet. Ansatte i faglige stillinger, i driftstjenestene og i administrasjonen 

har ulike oppgaver ved universitetet. Alle medarbeidere skal verdsettes og vises respekt for 

sitt arbeid. 
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Åpenhet og gjensidig respekt skal også prege samarbeidet med tjenestemannsorganisasjonene. 

På samme måten som universitetets ledelse skal opptre på en lojal måte på vegne av institu-

sjonen og de tilsatte, skal den enkelte medarbeider bidra til å oppfylle universitetets oppgaver 

og målsettinger. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for at alle medarbeidere skal opp-

leve å bli hørt og sett. 

 

UiA skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. UiA skal 

fortsette arbeidet med å øke andelen faste tilsettinger. 

 

Ved Universitetet i Agder skal det legges vekt på å utvikle endringskultur og innovasjons-

evne, utvise fleksibilitet og systematisk samle erfaringer i organisasjonen. Endring stiller krav 

til at alle tilsatte systematisk utvikler sin kompetanse. Universitetet skal legge forholdene til 

rette for slik kompetanseoppbygging. 

 

UiA skal legge vekt på bevisstgjøring om lokale og globale miljøutfordringer i drift og ved-

likehold av universitetets bygninger og lokaler, i utviklingen av institusjonen, i de tilsattes og 

studentenes reisevirksomhet, og i den faglige og administrative virksomheten generelt. 

 

Ved UiA skal det arbeides målbevisst for en effektiv ressursforvaltning kombinert med et 

godt arbeidsmiljø. Faglige og administrative tjenester skal ha høy og anerkjent kvalitet, men 

samtidig være ressurseffektive. Igangsatte og planlagte tiltak for å bedre arbeidsmiljøet skal 

videreføres. 

 

Universitetets campusområder i Grimstad og Kristiansand skal preges av institusjonens inter-

nasjonale orientering. Studentmiljøet og arbeidsmiljøet skal gjenspeile at mange av studentene 

og de tilsatte har internasjonal bakgrunn. Samarbeid med vertskommunen og grunneiere om 

campusutvikling videreutvikle og god kvalitet på lokaler og infrastruktur ved de to campuser 

best mulig tilpasset endrede behov skal vektlegges.  

 

Ved universitetet skal det arbeides målbevisst for jevnere fordeling og lønnsmessig likhet 

mellom kjønnene i alle stillingskategorier. UiAs lønns- og personalpolitikk skal følges opp. 

 

UiA skal ha en organisasjon preget av åpenhet, medvirkning og akademisk frihet. UiA skal ha 

en bevisst bruk av ny teknologi i undervisning, forskning og administrasjon. UiA skal ha et 

levende akademisk miljø, preget av kvalitetsbevissthet, relevant undervisning og nære kon-

takter mellom forelesere, studenter og samfunns- og arbeidsliv.  

 

 
 

 

Det kreves vilje, disiplin, respekt og tillit fra tilsatte og studenter, og engasjement fra en hel 

landsdel om Universitetet i Agder skal lykkes i sine målsettinger. Samtidig kreves det hardt 

arbeid og samarbeid internt, med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, og med sam-

funnet generelt. 
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