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MØTEPROTOKOLL  
 

Det sentrale forskningsutvalget 
 
Dato: 13.11.2014, kl. 13:15-16:15 
Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad 
Arkivsak: 14/03102 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 
Paal Pedersen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 

  
  
Forfall:  Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 

Elisabeth Holen-Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Erik Höglund, Forskningssekretariatet 
Øyvind Nystøl, Forskningssekretariatet 
Yvonne Kerlefsen, Kommunikasjonsavdelingen (SFU-sak 41/14) 

  
Protokollfører: Wenche Flaten, Forskningssekretariatet 
  
 
 
  



 2  

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

39/14 14/03279-2 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 2 

40/14 14/03279-3 Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 3 

41/14 14/03279-1 Referatsaker og orienteringer 4 

42/14 14/03333-1 Gjennomstrømming i forskerutdanningen ved UiA 5 

43/14 14/03217-8 
Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 
ved UiA 

6 

44/14 14/03357-1 Utvikling av framtidig satsingsområder 7 

45/14 14/03101-1 
Elektronisk verktøy for å avdekke tekstsammenfall og 
plagiering 

8 

46/14 14/03274-1 
Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - første 
tildeling 2015 

9 

47/14 14/03279-4 Informasjonsutveksling 10 

 
 
 
 
 
 
39/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 39/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/14 Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 40/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/14 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 41/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Forskningsdagene 2014 – rapport 

Yvonne Kerlefsen fra Kommunikasjonsavdelingen orienterte. 
Kommunikasjonsavdelingen vil se på hvordan ressurser skal brukes til å administrere 
forskningsdagene. Nå er det en person i 50 % stilling og det blir mye på en person. 
Havforskningsinstituttet og sykehuset kan være aktuelle samarbeidspartnere for neste års 
arrangement i Forsker Grand Prix. Det må også vurderes om Forsker Grand Prix skal 
arrangeres hvert år. Høgskolen i Telemark gir sine deltakere kompensasjon. Er det noe å 
vurdere for UiA? 
Gi gjerne innspill til Kommunikasjonsavdelingen som bidrag til saken som skal opp 
seinere. 

2. Gode råd – hva så? Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom UHR og Forskningsrådet 
om oppfølging av fagevalueringer: Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning 

3. Høring NFRs nye hovedstrategi  
4. ERC – intervjutrening 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/14 Gjennomstrømming i forskerutdanningen ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 42/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetene og fellesadministrasjon bes å følge opp tiltakene som er beskrevet i saksframlegg 
og med de punkter som framkom i møte. 
 
 
Møtebehandling 
Bjørn Erik Munkvold fra Institutt for informasjonssystemer presenterte suksessfaktorer i deres 
program/spesialisering. 
 
Kommentarer: 
‐ Instituttet tar vare på ph.d.-kandidatene på linje med andre ansatte.  
‐ De har gitt midlertidig undervisningsarbeid til de som trenger mer tid.  
‐ Instituttet har stor andel av eksternt finansierte ph.d.-kandidater. Disse er finansiert via 

mange kilder som f.eks Sørlandets kompetansefond, som nærings-phd. og off phd.  
‐ Inntakskvalitet kan ikke undervurderes. Rapportering og oppfølging kan være et svakt 

punkt enkelte steder. Det er viktig å ta et kritisk blikk på planene framover. 
‐ Artiklene skal fremstå som et integrert hele til slutt og oppsummeringen er ofte en kritisk 

fase. Det anbefales at man begynner tidlig med det.  
‐ Det er ikke alltid så mange søkere, men det er viktig å vente dersom det ikke er god nok 

kvalitet.  
‐ Hvem skal få insentiver – veileder eller stipendiat?  
‐ God kvalitet og passe størrelse på fagmiljøet og faglig dyktighet har betydning for 

gjennomstrømmingen. 
‐ Erfaring hos veiledere er av betydning for gjennomstrømmingen. 
 
Flere tiltak ble nevnt i møtet: 
‐ Dialogen med veileder om framdriftsrapporter kan forbedres. Det er viktig å ha et system 

for hvem som tar imot rapportene og hvilken oppfølging som blir gjort. 
‐ Insentiver kan virke ulikt fra fagmiljø til fagmiljø og bør derfor være fleksible. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Fakultetene og fellesadministrasjon bes å følge opp tiltakene som er beskrevet i saksframlegg 
og med de punkter som framkom i møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/14 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 43/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
- Forskningsutvalget slutter seg til fremlagte forslag til revisjon av forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA med de endringer som fremkom i møtet og 
anbefaler overfor universitetsstyret at endringene vedtas.  

- Viserektor for forskning får fullmakt til å ferdigstille formuleringene i tråd med 
forskningsutvalgets diskusjon og vedtak. 

 
 
Møtebehandling 
Utvalget foreslo ingen endringer. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
‐ Forskningsutvalget slutter seg til fremlagte forslag til revisjon av forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA og anbefaler overfor universitetsstyret at endringene 
vedtas.  

‐ Viserektor for forskning får fullmakt til å ferdigstille formuleringene i tråd med 
forskningsutvalgets diskusjon og vedtak.  

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/14 Utvikling av framtidig satsingsområder 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 44/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det sentrale forskningsutvalg anbefaler følgende til Universitetsstyret: 
- 
- 
- 
 
 
Møtebehandling 
 
Oppsummering av diskusjonen i utvalget: 
‐ Store eksterne kilder som Horisont 2020, Cost, SFF osv må være førende for hva UiA 

bruker stimuleringsmidler til.   
‐ Det må være mulig for en forskningsgruppe å kunne løfte seg dersom de tilfredsstiller 

internasjonale krav.  Hvor står de og hva må de satse på? Dette må sjekkes ut via 
internasjonale kriterier. 

‐ Tverrfakultære satsinger kommer naturlig dersom det finnes en faglig gevinst, men man 
kan tenke sentral støtte dersom det er noe som institusjonen har særlig interesse av i 
tillegg til det som fakultetene selv initierer. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler universitetsstyret å satse målrettet mot miljøer 

som kan lykkes i Horisont 2020 og viktige nasjonale og internasjonale programmer med 
strategisk betydning for UiAs fagområder. 

2. Det sentrale forskningsutvalget mener at punkt 1 må være det viktigste virkemiddelet for 
satsing ut inneværende strategiperiode, og anbefaler derfor å vente med en prosess for 
utvelgelse av nye (topp)satsingsområder til man kan se noen virkninger av dette 
virkemiddelet. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/14 Elektronisk verktøy for å avdekke tekstsammenfall og plagiering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 45/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak utformes i tråd med utfallet av diskusjonen. 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget mener at UiA har tilgang på gode verktøy som Wiseflow og Google og det er derfor 
ikke behov for noe nytt. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget (SFU) mener at UiA på institusjonsnivå har tilgang på gode 
verktøy som Wiseflow og Google. En ser det ikke naturlig at SFU bidrar til å dekke eventuelle 
ytterligere behov på dette området. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/14 Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - første tildeling 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 46/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2015 – 
første tildeling – som vist i vedlagte tabell. 
 
 
Møtebehandling 
Ernst Håkon Jahr foreslo å øke potten til kr 275 000 og støtte MONS-konferansen ved 
Fakultet for humaniora og pedagogikk med kr 50 000.  
Marit Aamodt Nielsen støttet forslaget og sa at i tillegg kan Den nasjonale studie- og 
praksislederkonferensen ved Avdeling for lærerutdanning få støtte av viserektors midler. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2015 – 
første tildeling – som vist i vedlagte tabell. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Møte om norsk språk 16 (MONS)      50 000  
Handelshøyskolen 
NORSA-konferansen      39 000  
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Third International Conference on Dialogical Practices 50 000 
Fakultet for teknologi og realfag/Fakultet for samfunnsvitenskap 
International Conference on Information Systems for Crisis 
Response and Management - ISCRAM 2015      50 000  
Fakultet for kunstfag 
Internasjonal uke i verdensmusikk - "Music Without Boarders - 
Traditional music from Setesdal in meeting wirh world 
musicians"      50 000  
Rethinking the training of artists 36 000 
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47/14 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 47/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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