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SAKSLISTE

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off.

SFU 32/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 33/14 Protokoll fra forrige møte

SFU 34/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22

SFU 35/14 Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen ved UiA -
Drøftingssak

2014/2734

SFU 36/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar 
energi og Multimodalitet og kulturell endring

2014/1108

SFU 37/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 -
høring

2014/22

SFU 38/14 Informasjonsutveksling

SFU 32/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SFU 33/14 Protokoll fra forrige møte

Forskningsdirektøren informerte om at oppfølging av sak 29/14 Hvordan kan vi legge til rette 
for tverrfakultære initiativer og for miljøer som kan løfte seg i Horisont 2020 ikke tas i dette 
møtet, men antakelig i novembermøtet.

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra møtet 4. september 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.



SFU 34/14 Referatsaker og orienteringer

1. Statsbudsjett og langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Informasjon ble sendt ut pr. e-post før møtet. 

2. Innstegsstillinger
Simone Heinz orienterte. 
Utkast til forskrift for ansettelse på innstegsvilkår ble delt ut. Dette 
kommer på høring til UiA seinere.

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering.

SFU 35/14 Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen ved UiA - Drøftingssak

Forslag til vedtak:
1. Det sentrale forskningsutvalget tar saken til orientering
2. Utvalget ber fakultetene diskutere saken internt og gi innspill til møtet i november for 

videre diskusjon om tiltak for å skape gode doktorgradsforløp. 
3. Utvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektør ta med seg de innspillene 

som kom fram i møtet til diskusjonen i novembermøtet.

Kommentarer fra utvalget:
- Økt avvisning ser ut til å være en trend i sektoren og UiA jobber med å få tall for resten av 

sektoren. Det er viktig å analysere hva som gikk galt og hva som skal til for å forbedre det.
- UiA har forholdsvis nystartede programmer og tallgrunnlaget er dermed ikke godt. Dette vil 

bli bedre etter hvert.
- Ved offentlig sektor ph.d og nærings-ph.d ligger det i tillegg et press fra arbeidsplassen om å 

bli ferdig. Et økt innslag av slike løp vil kanskje bedre gjennomstrømningtida.
- Det ser ut til at det er veldig viktig å få en god start. Et godt førsteår indikerer at hele løpet 

går bra. 
- Det er viktigere å få kandidatene gjennom selv om de bruker 7 år, heller enn at de dropper 

ut. Men da blir gjennomsnittstallet dårligere. 
- Spesialisering i informasjonssystemer er flinke til å få kandidatene gjennom. De har et lite 

og kompakt fagmiljø som har få studenter å forholde seg til på bachelor- og masternivå. De 
har vært kritiske og bevisste på hvem de tar opp og har valgt å si nei noen ganger. De har 
også en tett oppfølging av kandidaten. Det virker som at et system for oppfølging av 
kandidaten er avgjørende for suksessen.

- Spesialiseringen Internasjonal ledelse har derimot en lengre gjennomstrømningstid. Noe av 
årsaken kan være at mange ble tatt opp på samme tid og det gir frafall. Det blir vanskeligere 
å følge alle opp. Det har vært enkelte administrative problemer og mangel på kontorplasser. 
Standard i utlandet på Internasjonal ledelse er 4 år. Det virker som om det er vanskelig å få 
dette tallet ned. 

- Man må bli flinkere til å registrere permisjoner, sykdom og annet fravær. Da vil nettotiden gi 
et riktigere bilde av reell tidsbruk. Dette gjelder hele sektoren og ikke bare UiA.

- Mange ekstra ressurser brukes når kandidatene bruker lang tid. Det er viktig å være bevisst 
på dette. Hvor lenge skal vi følge opp og når skal vi gi opp?

- Vil det være interessant å lage en felles møteplass for programledere? 



- Hvor skal insentivene ligge? Hos kandidat, veileder, fakultet, institutt? 
- Det ville være interessant å høre fra et suksessfullt miljø og det bør vurderes om noen kan 

inviteres til SFU i novembermøtet.

Enstemmig vedtak:

1. Det sentrale forskningsutvalget tar saken til orientering
2. Utvalget ber fakultetene diskutere saken internt og gi innspill til møtet i november for videre 

diskusjon om tiltak for å skape gode doktorgradsforløp. 
3. Utvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektør ta med seg de innspillene som 

kom fram i møtet til diskusjonen i novembermøtet.

SFU 36/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar energi og 
Multimodalitet og kulturell endring

Forslag til vedtak:
1. Det sentrale forskningsutvalget vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til 

evalueringene av satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL.
2. Det sentrale forskningsutvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektøren om å ta 

med seg de synspunktene som kom fram i møtet i den videre diskusjonen om framtidige 
satsingsområder.

Kommentarer fra utvalget:
- Ved fremtidige satsinger på utviklingen av toppsatsingsområder, bør det vurderes å stille 

forventninger om at miljøene tydeliggjør sine ambisjoner i retningen av en utvikling mot et 
Senter for fremragende forskning (SFF). 

- Styret bør vurdere om antall år med støtte bør økes, i tråd med evaluatorenes anbefalinger.

Enstemmig vedtak:

1. Det sentrale forskningsutvalget vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til 
evalueringene av satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL.

2. Det sentrale forskningsutvalget ber viserektor for forskning og forskningsdirektøren om å ta 
med seg de synspunktene som kom fram i møtet i den videre diskusjonen om framtidige 
satsingsområder.



SFU 37/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 - høring

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte saken og ber om at momentene fra diskusjonen blir 
tatt videre til saksutreder og styret.

Uttalelsen fra SFU ble som følger:
Det sentrale forskningsutvalget erkjenner at utvalget ikke er en høringsinstans, men mener at det 
likevel bør kunne ha synspunkter, særlig i forhold til overordnede forskningsspørsmål, og at 
disse videreformidles til den som skal utrede saken til styret. 

Utvalget diskuterte saken og både eksterne og interne medlemmer/observatører var samlet om 
følgende momenter:
- Dekaner bør fortsatt være med i Det sentrale forskningsutvalget for å sikre strategisk fokus, 

forankring i fakultetene og kobling mellom strategiske prosesser og handling på 
fakultetsnivå. Det bør vurderes om dekaner også skal sitte i studieutvalget.

- Hvis det skal gjøres store endringer i ledelsen av forskningsområdet eller i ledelsen av 
samspill mellom forskning og utdanning, så bør dette utredes grundigere. For eksempel vil 
en endring i viserektorordningen kunne medføre konsekvenser som burde utredes. Dagens 
ordning tydeliggjør likevekt mellom forskning og utdanning. Dagens ordning sikrer også at 
begge kjønn blir representert, samtidig som det gis handlingsrom i sammensetning av 
rektoratet.

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget diskuterte saken og ber om at momentene fra diskusjonen blir 
tatt videre til saksutreder og styret.

SFU 38/14 Informasjonsutveksling

Ingen saker.


