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1 Innledning  

UiA-styret vedtok i 2016 en strategiplan med tilhørende handlingsplan. Strategiplanen har tre 
hovedsatsingsområder: Læring og utdanning for framtiden (LUF), Globalt Mindset (GM) og 
Samfunnsengasjement og nyskaping (SN). Prioriterte tiltak innenfor hovedsatsingsområdene er: 
Studieprogramledelse og kvalitetsarbeid (LUF1), Kompetansehevingsprogram og meritteringssystem 
(LUF2) og Senter for læring og undervisning (LUF3), International communication (GM1), 
International mobility and inclusion (GM2), Samskapingsverksted (SN1) og Styrke studenttilknytting 
til arbeidslivet (SN2).  

Da stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» ble lansert i januar 2017, kunne 
universitetsledelsen og styret med tilfredshet registrere at UiA gjennom strategiarbeidet i stor grad 
har fanget opp de utfordringer stortingsmeldingen beskriver for sektoren som helhet. Hvordan 
meldingen blir brukt i utvikling av konkrete styringsredskaper vet vi ikke, men vi vet at den har 
avstedkommet mange diskusjoner om undervisningskvalitet, undervisning koblet med forskning, 
kompetanseheving, meritteringssystemer, kvalitetsportaler/databaser og nasjonal 
konkurransearena. 

I 2016 ble arbeidet med UiAs langtidsplan for forskning påbegynt. Langtidsplan for forskning og 
kunstnerisk utviklingsarbeid 2017-2027 skal bidra til at UiAs forskere og forskningsgrupper skal kunne 
produsere forskning av høyest mulig kvalitet og samfunnsrelevans i framtiden. Planen sikter 10 år 
fram i tid. Det er betydelig usikkerhet forbundet med å spå om framtiden, og den usikkerheten øker 
for hvert år fram i tid man spår. Noen klare utviklingstrekk kan vi likevel identifisere og planlegge for. 
Vi kan og må kontinuerlig planlegge for framtiden, samtidig som vi responderer på endringer 
underveis. Utvikling av infrastruktur, rekrutteringsutfordringer, tilrettelegging for tverrdisiplinært 
samarbeid og karriereutvikling er eksempler på områder langtidsplanen tar opp.  

Parallelt med dette arbeidet er fakultetene i gang med en vanskelig, men viktig prioriteringsprosess.  
De er oppfordret til å identifisere spesifikke forskningsområder der de har gode forutsetninger for å 
utvikle/videreutvikle robuste forskningsgrupper som kan konkurrere med de beste nasjonalt og 
internasjonalt.   

Utdannings- og forskningsmeldingen gir en tilstandsrapport for områdene Utdanning, 
Forskerutdanning, Forskning, Samfunnskontakt og samfunnsutvikling og Forvaltning av ressurser og 
kompetanse. I meldingen omtales også tiltak vi jobber med som følge av strategien og andre 
pågående prosjekter. Som del av sammendraget i kapittel 1.1 omtales viktige utfordringer innenfor 
de fire områdene. Utdannings- og forskingsmeldingen er dermed også et viktig grunnlag for 
planlegging og kontinuerlig kvalitetsarbeid, der utdanning og forskning sees i sammenheng.  

Når fakultetene, universitetsledelsen og våre regionale partnere drar i samme retning med god 
kommunikasjon, informerte strategiske valg og en kultur for samskaping, er utsiktene for UiAs 20-års 
jubileum i 2027 meget spennende. Ti år går fort! 

Astrid Birgitte Eggen      Stephen Seiler 

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og    Viserektor for forskning, formidling  

Læringsmiljø       og nyskaping  
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1.1 Sammendrag 

1.1.1 Utdanning 
Antall studenter ved UiA økte fra 11 879 H-15 til 12 716 H-16, en økning på 7 %. Målt i antall 
studenter er UiA i 2016 det femte største av landets åtte universitet. Også flere av høyskolene har 
høyere studenttall enn UiA. 

Sammenlignet med andre universitet har UiA en lavere andel studenter på høyere grads nivå, selv 
om forskjellene har blitt mindre etter at flere universitet har fusjonert med tidligere høyskoler. Det er 
stor variasjon i rekrutteringen til masterprogrammene. Høsten 2016 var det 12 masterprogram med 
færre enn 20 startende studenter, mot 15 i 2015.    

Nærmere 60 % av studentene både ved UiA og i landet som helhet er kvinner. 

Forholdstallet antall studenter pr vitenskapelig ansatte er på 19,7, høyest av alle universitetene. Det 
økte fra 19,4 i 2015. Nord Universitet ligger nærmest UiA med et forholdstall på 16,7, mens UiS til 
sammenligning har 12,5 studenter pr vitenskapelig ansatte i 2016.  

Studenter ved UiA avla 48,6 nye studiepoeng pr heltidsekvivalent. Her ligger UiA, sammen med 
NTNU, høyest av universitetene.  

Det ble uteksaminert 2 202 kandidater fra UiA i 2016, mot 2007 i 2015. 75 % av kandidatene er på 
lavere grads nivå.  

Gjennomstrømmingen på normert tid gikk marginalt ned fra 2015 til 2016 både på bachelor- og 
masternivå, og er i 2016 på hhv 45 og 49 %. Gjennomstrømming på 4-årig lærerutdanning økte fra 
47 % i 2015 til 48 % i 2016.  

Andel studenter som får karakteren A eller B holder seg relativt stabil og er i 2016 hhv 51 % på 
høyere grad og 39 % på lavere grad. Også strykprosenten er stabil og ligger i 2016 på 8 %. 

Målt i avlagte studiepoeng utgjør aktiviteten knyttet til UiAs EVU-tilbud 5 %. Dette er samme andel 
som i 2015. 

Antall utvekslingsstudenter økte fra 678 i 2015 til 721 i 2016. Andelen utvekslingsstudenter i forhold 
til totalt antall studenter er stabil på 6 %. Til forskjell fra de andre universitetene er andelen 
utreisende studenter høyere enn andelen innreisende.   

I Studiebarometeret oppga UiA-studentene en alt-i-alt-tilfredshet på 4,1 (av 5), marginalt over 
landsgjennomsnittet for statlige institusjoner. Gjennomsnittlig tidsbruk på studier (undervisning og 
egenstudier) er 34,9 timer pr uke. Gjennomsnittet for statlige institusjoner er 35,5 timer pr uke. 
Oppgitt tidsbruk har økt hvert år både ved UiA og nasjonalt. 

Kandidatundersøkelsen fra 2016 viser at 8 av 10 kandidater har jobb innen 3 måneder etter fullført 
utdanning. 

Med utgangspunkt i oppnådde resultater i 2016, UiAs strategiplan, stortingsmeldingen om kvalitet i 
høyere utdanning og endringer i nasjonale forskrifter vurderes følgende som utfordringer: 

Kvalitet i undervisning, læring og vurdering 

• Tenke helhetlig rundt studentenes læring og variasjon i arbeids- og vurderingsformer, blant 
annet ved å utnytte mulighetene i læringsplattform, eksamenssystem og andre digitale verktøy 

• Motivere for å øke studentenes egeninnsats  

• Styrke sammenhengen mellom utdanning og forskning gjennom fokus på forskningsbasert 
utdanning og forskning på undervisning 

• Øke studentenes digitale kompetanse 

• Styrke ansattes utdanningsfaglige kompetanse, herunder digital kompetanse   
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• Heve statusen for undervisning  

Studentenes læringsmiljø  

• Styrke det helhetlige arbeid med studentens læringsmiljø - fysisk, psykososialt, pedagogisk, 
digitalt og organisatorisk - som del av utdanningsledelsen 

• Styrke arbeidet med faglig og sosial oppstart i alle studier    

• Utvikle campusene i samsvar med økende studenttall og endrede arbeidsformer 

Porteføljeutvikling, kvalitetsarbeid og utdanningsledelse  

• Utvikle studieporteføljen, inkludert EVU-tilbudene, i tråd med samfunnets behov 

• Sikre god sammenheng mellom studieportefølje og forskningsportefølje slik at disse gjensidig 
styrker hverandre 

• Øke andelen studenter på masternivå  

• Øke gjennomstrømmingen i alle studier 

• Forbedre kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet 

• Styrke arbeidet med internasjonalisering av studiene både når det gjelder tilrettelegging for 
utvekslingsopphold og internasjonalisering hjemme 

• Styrke studieprogramlederrollen og sikre nødvendig administrativ støtte for studieprogramledere 

1.1.2 Forskerutdanning 
Antallet ph.d.-avtaler har økt ved UiA med 19 % fra fjoråret til 213 avtaler i 2016. Av disse er i 
underkant 2/3 finansiert gjennom egen budsjettramme (KD-stillinger) og litt over 1/3 finansiert 
gjennom eksterne prosjekter. Noen av spesialiseringene har få kandidater. I 2016 ble 26 ph.d.-
kandidater uteksaminert, noe som tilsvarer en økning på 30 % fra 2015 til 2016. Fem av ph.d.-
kandidatene disputerte med en norskspråklig avhandling. Av de 26 som disputerte ved UiA i 2016 var 
11 (42 %) norske statsborgere og 15 (58 %) utenlandske statsborgere. 

Selv om gjennomstrømningstiden har gått ned i forhold til fjoråret, bruker ph.d.-kandidater ved UiA 
fremdeles lengre tid enn sine kollegaer ved andre norske universiteter. UiA ligger på et 
bruttotidsforbruk på 5,6 årsverk pr avhandling, mot 5,0 årsverk i gjennomsnitt ved norske 
universiteter. Det er stor variasjon i gjennomstrømningen mellom forskjellige spesialiseringer. Også 
Kunnskapsdepartementets styringsparameter «Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere» viser at færre kandidater ved UiA har gjennomført etter seks 
år (53 %) enn gjennomsnitt i UH-sektoren (68 %). 

Den største utfordringen i ph.d.-utdanningen vår er å skape gode doktorgradsforløp, der kandidaten 
gjennomfører innen normert tid. UiA har fått flere stipendiatstillinger fra KD i de siste årene. Dette 
forplikter oss. Utfordringer og tiltak for å jobbe videre med dette er: 

• Vi må sikre inntakskvaliteten. 

• Vi må i større grad vurdere tildeling av nye stipendiatstillinger mot gjennomstrømmingshistorikk. 

• Vekst i antall ph.d.-kandidater har gitt utfordringer mht. lokaler og på noen fakulteter sitter 
ph.d.-kandidatene for langt borte fra fagmiljøene. Vi må finne gode løsninger for dette. 

• Vi må ha større bevissthet på veilederens rolle og ansvar.  

• Aktiv bruk av kvalitetssystemet og gode rutiner for oppfølging av kandidatene. 
Fakultetsrapportene viser at fakultetene har fokus på problematikken og det er viktig å 
opprettholde det i årene framover.  

• Vi må terminere doktorgradsavtaler når man ser at det er usannsynlig at ph.d.-kandidaten 
kommer til å gjennomføre. 

• Vi må avklare framtidig struktur for doktorgradsutdanningene og bygge helhetlige og 
sammenhengende program. 
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1.1.3 Forskning 
Etter at UiA i flere år har opplevd en økning i publiseringsvolum, ser vi de siste årene en liten 
nedgang målt i publikasjonspoeng. Samtidig har UiA redusert sin andel av publikasjoner på nivå 2 fra 
16 % i 2015 til 13 % i 2016. Gjennomsnitt for de norske universiteter er 23 %. Cirka halvparten av 
UiAs artikler som er registrert i Scopus er internasjonale samarbeidspublikasjoner. 

I 2016 var UiA involvert i ca. 80 prosjekter finansiert av Norges forskningsråd (NFR) hvorav 
koordinator for ni større forskerprosjekt. Det ble i 2016 sendt inn over 50 søknader fra UiA til Norges 
forskningsråd, hvorav seks er innvilget. Tre av disse er større forskerprosjekter. Antall store NFR-
prosjekt er økende, men sammenliknet med andre norske universiteter, har UiA forholdsvis lave 
inntekter fra NFR. 

UiA fikk tilslag som partner i ett nytt Horisont 2020-prosjekt i 2016 innenfor mekatronisk 
kontrollsystemdesign (CLOVER: Robust Control, State Estimation and Disturbance Compensation for 
Highly Dynamic Environmental Mechatronic Systems). Til sammen er UiA nå involvert i fem H2020-
prosjekter, derav ett som vi koordinerer. Fire av disse er innenfor IKT og sikkerhet. Det er et godt 
resultat i norsk sammenheng, men regjeringen ønsker sterkere H2020-deltakelse fra alle norske 
universiteter, som beskrevet i regjeringens langtidsplan og EU-strategi. UiA har også fått tilslag på ett 
nytt Interreg-prosjekt innenfor e-helse, som UiA koordinerer. In for Care er et treårig prosjekt som 
skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene 
og frivillige. I 2016 ble Agderregionen utnevnt til en innovativ europeisk foregangsregion for 
helsetjenester, «Reference Site» for European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging 
(EIP- AHA). UiA leder arbeidet. 

Gjennom flere ulike vedtak har universitetsstyret valgt ulike faglige toppsatsings- og satsingsområder 
som får tilført strategiske ressurser for å utvikle seg til ledende forskningsmiljøer. Områdene er 
eHelse og omsorgsteknologi, Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management, CIEM) 
og Mekatronikk. Styret har også vedtatt å etablere et nettverk om profesjonsfaglig forskning med UiS 
og UiN. Satsingsområdene rapporterer om god progresjon. 
 
I 2016 ba styret Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning og foretar en gjennomgang av 
en forskningsetisk sak. Utvalget konkluderer med at forskeren ikke har opptrådt vitenskapelig 
uredelig, men UiA fikk kritikk for manglende system for oppfølging av slike saker. I høsten 2016 ble 
det etablert nye retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning og studentoppgaver, 
og et forskningsetisk utvalg er under etablering.  

Med utgangspunkt i oppnådde resultater i 2016, UiAs strategiplan og regjeringens Langtidsplan for 
forskning og høyre utdanning vurderes følgende som hovedutfordringer: 

Publisering 
Det er forskjellige måter å måle publisering, og internasjonalt er andre indikatorer brukt enn de 
nasjonale publiseringspoeng. Likevel er det også viktig å kunne sammenlikne seg nasjonalt. UiA har 
lavest andel nivå 2-publisering av de norske universitetene. Ikke alle forskningsmiljøer opplever at 
det er tidsskrifter på nivå 2 som er de mest relevante eller anerkjente på et fagområde, men samtidig 
har vi muligheten å påvirke dette gjennom de nasjonale fagrådene på område. Vi må fortsette med å 
tenke langsiktig og jobbe mot publikasjoner med kvalitet og relevans. Forskningsgruppene må tenke 
strategisk med tanke på hvilke tidsskrifter de vil publisere i.  

Deltakelse i nasjonale og internasjonale eksternfinansierte prosjekt 
Deltakelse i nasjonale og internasjonale eksternfinansierte prosjekt vil utvikle forskningsaktiviteten 
og UiA har potensiale til å øke deltakelsen. Det vil ikke bare bidra ved å gi oss midler til å 
gjennomføre vår forskning, men også bidra til å bygge og utvide nettverk, publiseringer sammen med 
andre og til å gi ph.d.-kandidater og unge forskere mulighet til å utvikle seg. For å delta i 
eksternfinansierte prosjekt kreves det  
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• at vi rekrutterer vitenskapelig ansatte med høy kompetanse, gode nettverk og erfaring fra og 
vilje til søknadsskriving  

• at det legges til rette for at vitenskapelig ansatte blir oppmuntret til og får tid til søknadsskriving  

• at vitenskapelige ansatte får administrativ støtte til søknadsskriving og hjelp i skriveprosessen 

• at styret og toppledelsen legger vekt på at dette er noe som UiA og alle fakultetene skal fokusere 
på 

• at vi planlegger prosjekter og prosjektsøknader langsiktig 

• at vi i større grad søker om rekrutteringsstillinger 

Forskningsledelse 
Det kreves god og tydelig forskningsledelse for å utvikle forskningsaktiviteten ved UiA. Vi må tørre å 
sette oss tydelige mål og prioritere mot disse – både i rekruttering og fordeling av forskningstid, 
økonomiske og administrative ressurser. Endringer i insentivstrukturen vil være et verktøy for å 
skape bevissthet for langsiktige mål. Det kan også vurderes om forskningstermin på institusjonsnivå 
vil bidra til det. Flere fakulteter har trukket fram tildeling av forskningstid som viktig rammevilkår.  

Forskningsgrupper og tverrfaglig samarbeid 
Forskningsgruppene ved UiA har gått gjennom en god utvikling siden forskningsgrupper ble etablert i 
2012. Det er fremdeles stor variasjon mellom gruppene når det gjelder samarbeids-, aktivitets- og 
ambisjonsnivå. UiA har også flere sentre med forskjellig historikk og målsetning. Forskningsgrupper 
må ha et reelt samarbeid om forskning, der alle medlemmer bidrar til forskningsgruppens mål. 

Det er også klare utfordringer rundt samhandling på tvers av gruppene og sentrene. Økonomiske og 
organisatoriske forhold skal ikke står i veien for samarbeid på tvers av fagområder, 
forskningsgrupper, institutter og fakulteter.  

1.1.4 Samfunnskontakt og samfunnsutvikling 
Det er gjennomført en rekke formidlingsaktiviteter i 2016, rettet mot ulike målgrupper. UiA-ansattes 
deltakelse i offentlig debatt synes å være økende. Omfanget av registrerte formidlingsaktiviteter gikk 
marginalt ned fra 2015 til 2016. 

Deponering av artikler i universitetets åpne arkiv AURA er en måte å gjøre forskningsresultater 
tilgjengelig. Andel artikler deponert i AURA har gått opp fra fjoråret til 17 %, men ikke nådd 2014-
nivået på 27 %. 

UiA har et omfattende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, blant annet gjennom 
næringsnettverkene og samarbeid med de to universitetsbyene. Byggeprosessen for Mechatronics 
Innovation Lab (MIL) startet i 2016. MIL blir sett på som et viktig utviklings- og omstillingstiltak for 
regional og nasjonal industri. 

Samfunnskontakt og nyskaping er ett av tre hovedsatsingsområder i UiAs strategiplan. Følgende 
anses som utfordringer: 

Synlighet og profilering 

• Synliggjøring av UiA nasjonalt og internasjonalt 

• Profilering av vitenskapelige resultater til allmennheten  

Samarbeid og kunnskapsutveksling 

• Koordinere UiAs arbeid mot eksterne samarbeidsparter  

• Videreutvikle samarbeidet med arbeids- og samfunnslivet blant annet gjennom et 
samskapingsverksted 

• Etablere og videreutvikle samarbeid med eksterne partnere om studentpraksis 



9 
 

1.1.5 Forvaltning av ressurser og kompetanse 
Antall vitenskapelige årsverk har økt fra 599 årsverk i 2015 til 636 i 2016, en økning på 6 %. Antall 
førstestillinger har økt med 3 % slik at andel førstestillinger i prosent av vitenskapelige årsverk 
(eksklusive stipendiater) er 70 %. Antall administrative årsverk har også vokst med 6 %, slik at 
forholdstallet er stabilt på 1,5 vitenskapelige ansatte per administrativ ansatt. 

I professor- og dosentstillinger er andelen kvinnelige ansatte på 26 % i 2016. Det er stor variasjon 
mellom fakultetene og innenfor forskjellige institutt ved sammen fakultet. I 
førsteamanuensisstillinger ligger kvinneandelen på 38 %. Med unntak av Fakultet for teknologi og 
realfag har alle fakultetene mer enn 50 % kvinnelige stipendiater. 

I 2016 ble 61 % av de vitenskapelige stillingene utlyst på engelsk. Det var en økning i forhold til 
fjoråret, men fremdeles var 39 % av UiAs vitenskapelige stillinger ikke tilgjengelige for internasjonale 
søkere uten norskkunnskap. 

Andel midlertidig ansatte ved UiA har økt fra 13,4 % i 2013 til 15,3 % i 2016, men er fremdeles lav i 
forhold til resten av sektoren. Andel midlertidige årsverk, spesielt blant vitenskapelig ansatte, har 
vært høy i sektoren, og det er et uttrykt mål fra KD å redusere denne. Eksternt finansierte prosjekter 
bidrar ofte til midlertidig ansatte på disse prosjektene. Lavt antall midlertidig ansatte ved UiA kan 
delvis forklares ved relativt få eksternt finansierte prosjekter.  

Med utgangspunkt i oppnådde resultater i 2016 vurderes følgende som utfordringer: 

• Ved utlysning av nye stillinger er det viktig å vektlegge langsiktige behov  

• Vitenskapelige stillinger skal utlyses internasjonalt og på engelsk 

• Flere kvinnelige professorer 

• Øke andel eksternt finansierte prosjekter 
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1.2 UiA i tall  

  Utdanning   

Antall studieprogram Masterprogram 35  

  Bachelorprogram                    43  

  4-årige lærerutdanningsprogram                      2  

Antall primærsøkere i Samordna opptak           6 483  

  i Lokalt opptak 4 680  

  primærsøker pr plass i SO                   2,3  

Antall studenter Totalt (høst)             12 716  

  Høyere grad              2 110  

  Integrert mastergrad                  773  

  Lavere grad               9 833  

Antall 60 studiepoengsenheter  8 546 

Antall kandidater Totalt               2 202  

   -Sykepleierutdanning 290  

   -Ingeniørutdanning 369 

   -Økonomiutdanning 264 

   -Grunnskolelærerutdanning 140  

   -Førskolelærerutdanning                113  

 -Praktisk-pedagogisk utdanning 107 

 Internasjonalisering Utreisende utvekslingsstudenter                  403  

  Innreisende utvekslingsstudenter                  318  

  Doktorgradsutdanning   

Antall studieprogram Totalt 6 

  Antall spesialiseringer 15 

Antall doktorgradsavtaler   213 

Antall avlagte doktorgrader   26 

  Forskning   

Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng totalt 649,1 

  Publikasjonspoeng nivå 1 563,4 

  Publikasjonspoeng nivå 2 85,7 

  Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 1,02 

Eksternt finansiert virksomhet Totale inntekter fra EU og NFR (NOK) 50 305 0001 

  Antall aktive EU-prosjekter 11 

  Antall aktive NFR-prosjekter 80 

  Samfunnskontakt   

Formidling Formidlingspoeng totalt 1 657 

  
Andel AURA-deponeringer av totalt antall 
publiseringer 17 %  

Innovasjon Antall mottatte forretningsideer 8 

Etter- og videreutdanning Antall 60 studiepoengsenheter 461 

  Organisasjon   

Ansatte Totalt antall ansatte 1088 

  Antall vitenskapelige årsverk 649 

  Antall administrative årsverk 440 

  Antall årsverk i rekrutteringsstillinger 120 

Økonomi Budsjettstørrelse (mill NOK) 1 360 

  Andel statstilskudd 87 % 

  Andel eksterne inntekter 13 % 

  Kjønnsbalanse   

Studenter 41 % menn 59 % kvinner 

Vitenskapelig ansatte 56 % menn 44 % kvinner 

Professorer og dosenter 74 % menn 26 % kvinner 

                                                           
1 Deler av inntektene er knyttet til tidligere år (ikke regnskapsført før i 2016). 
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2 Utdanning 

2.1 Inntakskvalitet 
Universitetet definerer inntakskvalitet som de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer 
med seg når de begynner på et studium. Søker- og opptakstall er sentralt i dette kapitlet. 

2.1.1 Søkertall – Samordna opptak og lokalt opptak 
Antall søkere til studieprogram ved UiA i Samordna opptak (SO) har økt over flere år, men hadde en 
liten nedgang i 2016 på ca. 3 %. Antall førsteprioritetssøkere pr plass ble også litt lavere enn i 2015. 
UiA beholder en andel av søkerne i SO på ca. 5 %.  Nedgangen i forhold til nivået i 2015 vurderes 
primært å være en effekt av høye søkertall i 2015.    

 Søkertall i Samordna opptak. Høst2 

 2014 2015 2016 

Antall førsteprioritetssøkere i SO 5938 6664 6483 

Antall førsteprioritetssøkere pr plass 2,24 2,46 2,28 

Andel søkere i SO 5,0 % 5,2 % 4,9 % 

 

Lokalt opptak er søknad direkte til UiA. Dette omfatter studier hvor annen høyere utdanning er 
opptakskrav, som toårige masterstudier og andre påbyggings- og videreutdanningsstudier. Det er 
også lokalt opptak til studier med opptaksprøve, spesialtilpassede ingeniørstudier (TRES- og Y-veien), 
halvårsstudier og studier med oppstart i vårsemesteret. Også i lokalt opptak var det en liten nedgang 
i totalt antall søkere. 

Søkning til de ulike kategoriene studieprogram vises i tabellen under.  

  Samordna opptak Lokalt opptak3 

  2016 2015 %-vis endring 2016 2015 %vis endring 

Masterprogram 586 481 21,8 % 2489 1992 24,9 % 

Bachelorprogram 4474 4700 -4,8 % 859 1091 -21,3 % 

4-årig LU 235 353 -33,4 %    

Årsstudium 1188 1130 5,1 %    

Annet       1355 1412 -4,0 % 

Forkurs       375 546 -31,3 % 

SUM 6483 6664 -2,7 % 4680 5041 -7,2 % 

 

De viktigste endringene fra 2015 til 2016 kan oppsummeres slik:  

• Høyere søkning til masterprogram i SO skyldes primært en økning i søkertallene til 5-årige 
grunnskolelærerutdanninger. Dette oppveier langt på vei nedgangen i søkning til 4-årige 
grunnskolelærerutdanninger og antas å være en effekt av den forestående overgangen til 
femårig grunnskolelærerutdanning som iverksettes fra høsten 2017.  

• Nedgang i søkning til bachelorprogram skyldes dels at et studieprogram ikke har opptak hvert år, 
og dels fordeler nedgangen seg på andre studieprogram. Dette gjelder blant annet de to 
bærebjelkestudiene bachelorprogram i økonomi og administrasjon og bachelorprogram i 
ingeniørfag. 

                                                           
2 Samordna opptak – hovedopptaket (tabell SO-46) 
3 UiAs opptakskontor 
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• Praktisk-pedagogisk utdanning har en solid økning i søkertallene (kategorisert under «Annet»).  
Samlet økning for PPU-A og PPU-Y er 221 søkere, en økning på 40 %. 

• Økt søkning til barnehagelærerutdanning og sykepleierutdanning. 
 

I 2016 hadde UiA 11 studieprogram i Samordna opptak med mer enn 4 førsteprioritetssøkere pr 
plass. I lokalt opptak var søkningen høyest til noen av masterprogrammene i teknologiske fag, til PPU 
og bachelor- og masterprogram i rytmisk musikk.  

Fakultetene kommenterer at de generelt er fornøyde med søkertallene, spesielt de store 
programmene har høye søkertall, og får derfor jevnt over tilfredsstillende karaktersnitt ved opptak. 
For studieprogram i lokalt opptak er søkertallene jevnt over høye.   

2.1.2 Opptak av studenter 
Studenter som takker ja til studietilbud og registrerer seg som studenter, defineres som opptatte 
studenter. Høsten 2016 ble 6797 studenter tatt opp til studieprogram til UiA, en økning på 432 
studenter fra 2015. Det gjennomføres også et våropptak. Det er primært studenter med overflytting 
fra en annen institusjon, enkeltemneopptak, utvekslingsstudenter og et par studietilbud med 
oppstart i vårsemesteret. Våren 2016 ble 839 studenter tatt opp ved UiA.  

  

Opptatte studenter. Høst 20164 

Lavere nivå Høyere nivå 
Integrert 

mastergrad/ 
profesjon 

Annet 

Helse- og idrettsvitenskap 813 194     

Humaniora og pedagogikk 1181 110     

Kunstfag 188 56     

Samfunnsvitenskap 523 286     

Teknologi og realfag 1068 169 32 161 

Handelshøyskolen 532 150     

Lærerutdanningen 431 4 160 9 

Uspesifisert 730       

Sum UiA 5466 969 192 170 

Andel 80 % 14 % 3 % 3 % 

 

Høsten 2016 fordelte opptak av studenter seg med 80 % på lavere grads nivå, 14 % på høyere grad og 
3 % på integrerte 5-årige masterprogram. Det har vært en økning i opptak av studenter på lavere 
grads nivå fra 75 % i 2014, 78 % i 2015 til 80 % i 2016. Det er en utvikling som vurderes som 
utfordrende, da UiA ønsker å øke andel studenter på høyere grads nivå.  

Selv om søkningen til studieprogram på høyere grads nivå i lokalt opptak er høy, er det en utfordring 
at en relativt stor andel av disse ikke er kvalifisert og en stor andel av disse igjen ikke responderer på 
tilbud om studieplass. Av dem som takker ja til studieplass, er det også en stor andel som ikke møter 
opp.  

Arbeid med bedre rekruttering av studenter til UiAs masterstudier er påbegynt i 2016.  

                                                           
4 DBH; Opptatte studenter. Totalfinansiert. Høstsemester.  
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2.1.3 Studentrekruttering 
UiA deltok på fem utdanningsmesser i 2016 i Kristiansand og på Øst- og Vestlandet hvor UiA 
rekrutterer flest studenter. 14 studentambassadører har besøkt 236 skoler, noe som tilsvarer 
treffpunkter med ca. 32.000 elever.  

Kommunikasjonsavdelingen har i 2016 arbeidet med markedsføring av studiene på UiA ved å 
fokusere på  

• Innhold; studiesidene på uia.no er gjort mer brukervennlige. Det er laget en promoteringsfilm.  

• Kunnskap; man ønsker å vite mer om de som søker studier ved UiA og de som ikke søker. 
Kunnskapen brukes til å målrette både annonsering og kommunikasjon via sosiale medier.  

• Oppfølging av interessenter; man vil være mer aktiv i å følge opp potensielle søkere og studenter 
som har klikket seg inn på noen av UiAs informasjonssider. 

Det arrangeres også Åpen dag på campus, og det har vært arrangert møter med ungdomsskoleelever 
i Agderfylkene. Det har videre vært økt fokus på å framheve UiAs internasjonale profil.  

Kommunikasjonsavdelingen etterspør klarere føringer for å prioritere i rekrutteringsarbeidet. I dag 
markedsføres alle studier likt, noe som framhever mangfoldet ved UiA, framfor at signaturstudiene, 
gradsstudiene eller bærebjelkestudiene får en tydeligere plass.   

2.2 Rammekvalitet 
Universitetet definerer rammekvalitet som det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som 
lokaler, strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanning 
gjennomføres i. En oversikt over og vurdering av antall studenter i forhold til fagmiljøenes størrelse, 
arealer og øvrig infrastruktur, studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø samt administrative 
tjenester, er sentralt i dette kapitlet. 

2.2.1 Registrerte studenter 

  

Antall registrerte studenter ved alle universitetene. HØST. 
Totalt5 

2014 2015 2016 

Nord Universitet - - 12 069 

NMBU* 5 221 5 223 5 179 

NTNU 23 442 23 898 39 722 

UiA 11 030 11 879 12 716 

UiB 15 287 16 014 16 555 

UiN 5 966 6 301 - 

UiO 27 227 27 886 28 027 

UiS 10 092 10 663 10 889 

UiT 12 180 12 601 16 155 

 

Det har vært flere fusjoner i sektoren i 2016, og det bidrar til at en del av veksten som vises i 
tidsseriene er fusjonert vekst. Generelt har de store institusjonene blitt større. UiA er i 2016 femte 

                                                           
 

5 DBH; Registrerte studenter 
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største universitet målt i antall studenter med Nord Universitet, UiS og NMBU etter seg på listen.  
Studenttallet ved UiA har hatt en vekst på 7 % i 2016 og jevn vekst på alle fakultetene.  

  
Antall registrerte studenter på ulike nivå.  

Høst 20166  

  Høyere nivå 

Integrert 
mastergrad/ 

profesjon Lavere nivå 

Andel 
høyere nivå 

Helse- og idrettsvitenskap 321  1 646 16,3 % 

Humaniora og pedagogikk 223  1 558 12,5 % 

Kunstfag 125  329 27,5 % 

Samfunnsvitenskap 702  978 41,8 % 

Teknologi og realfag 384 117 2 129 14,6 % 

Handelshøyskolen 347 263 1 244 18,7 % 

Lærerutdanning 8 393 1 301 0,5 % 

Uspesifisert   648 0,0 % 

SUM 2 110 773 9 833 16,6 % 

Andel 16,6 % 6,1 % 77,3 %  

 

Det er stor forskjell på hvilket gradsnivå studentene tilhører på de ulike fakultetene. Fakultet for 
samfunnsvitenskap utmerker seg med mange studenter på høyere grads nivå, mens ved de fleste 
andre fakultet er andelen svært lav. En sammenligning med andre universitet viser at UiA er svake på 
høyere grads nivå selv om det har jevnet seg litt ut etter at flere universitet har fusjonert med 
tidligere høyskoler.  

 

                                                           
 

6 DBH; Registrerte studenter. Totalfinansiert. Høstsemester.  
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Kjønnsfordelingen7 for studenter ved UiA er svært stabil med en kvinneandel på rett under 60 %. 
Fordelingen på fakultetene gjenspeiler tradisjonelle utfordringer for ulike fagområder med lavest 
kvinneandel på Fakultet for teknologi og realfag og høyest kvinneandel på Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap og Avdeling for lærerutdanning. Figuren viser likevel at det tenderer til å utvikle seg 
mot en jevnere kjønnsbalanse for fakultetene med skjevest fordeling. På studieprogramnivå er det 
relativt mange studieprogram som har en ubalanse på mer enn 20/80 i kjønnsfordeling.   

2.2.2 Antall studenter pr vitenskapelig ansatt 

  

Antall studenter pr årsverk i UFF stillinger8 

2014 2015 2016 

Nord Universitet     16,7 

NMBU 6,8 6,5 6,3 

NTNU 7,8 7,6 9,3 

UiA 19,4 19,4 19,7 

UiB 7,2 7,4 7,6 

UiN 17,7 17,9   

UiO 7,9 7,9 7,5 

UiS 14,3 13,4 12,5 

UiT 7,4 7,2 8,0 

Gjennomsnitt 8,8 8,7 9,3 

 

Antall studenter pr vitenskapelig ansatte (undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger) varierer 
mye mellom de ulike institusjonene. Det kan delvis forklares ved at institusjonene er veldig ulike i 
fagsammensetning og med hvor stor portefølje de har som er eksternt finansiert. Selv om man ikke 
direkte kan sammenligne tallene, er det likevel verd å understreke UiAs svake forholdstall som er 
stabilt, selv om man har hatt et mål om at dette skal synke. Det er stor forskjell mellom fakultetene 
ved UiA, noe som viser ulike fagtradisjoner og undervisningsmetoder ved de forskjellige fakultetene. 
Antall studenter pr årsverk med førstekompetanse har også ligget stabilt de siste årene på rundt 
33 %. 

2.2.3 Studentenes læringsmiljø 
Universitetets styre har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i 
samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide 
for å bedre studentvelferden ved universitetet. Styret har ansvar for at læringsmiljøet ved 
universitetet er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og 
velferd. Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at dette blir gjennomført.  

Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet, melder fakultetene om stort press på tilgjengelige 
læringsarealer. Også Universitetsbiblioteket framhever arealutfordringer. I fakultetsrapportene 
meldes det inn detaljerte utfordringer hva fysisk læringsmiljø angår. Det er et kontinuerlig fokus på 
dette, og det arbeides med både ombygginger og utbygginger for å avhjelpe situasjonen.  

Kravet til universell utforming er ivaretatt på begge campuser. Slik sett er arealene tilrettelagt for 
studenter med funksjonsnedsettelser. Konkret tilrettelegging skjer i samarbeid med 
Tilretteleggingskontoret.  

                                                           

 DBH, registerterte studenter høst 2016 

 
8 DBH, antall studenter pr vitenskapelig årsverk 
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I den grad fakultetene mottar rapporter om skade, ulykke eller nestenulykke der studenter er 
involvert, meldes disse til Studieavdelingen i tråd med etablerte rutiner. Det er fakultetene som er 
hovedansvarlig for oppfølging i slike saker. I de tilfeller hvor det er aktuelt, oversendes «Melding om 
yrkesskade» til NAV. Universitetets læringsmiljøutvalg holdes orientert om disse sakene.  

Det fokus som har vært på læringsmiljø i strategiarbeidet har hatt stor betydning for 
Læringsmiljøutvalget. Det pågår et arbeid med å operasjonalisere læringsmiljøbegrepet på en 
hensiktsmessig måte, slik at man ved UiA kan få på plass et generelt kvalitetssystem som tar høyde 
for læringsmiljøets betydning og etter hvert også en revidert instruks for LMU som bedre legger til 
rette for økt fokus på dette området. Både LMU, Studentorganisasjonen i Agder (STA) og UiA mer 
generelt har diskutert en begrepsoperasjonalisering i ulike dimensjoner, som for eksempel fysisk, 
psykososialt, organisatorisk, digitalt og pedagogisk læringsmiljø. Slik skal det bli tydelig hva UiA legger 
i begrepet, og man vil lettere kunne igangsette tiltak i tråd med de forskjellige dimensjonene 

Med utgangspunkt i ny strategiplan og handlingsplan for 2016-2020, har LMUs arbeid i 2016 vært 
preget av overordnede diskusjoner om utvalgets rolle, sammensetning og plass i UiA-systemet 
generelt. Det har lenge vært en utfordring å få fram aktuelle og interessante saker for utvalget, og 
det går mange diskusjoner omkring hvordan man kan endre dette. Det har i mange sammenhenger 
kommet til uttrykk at læringsmiljøutfordringer ikke kan løses av et utvalg. Det understrekes at man 
må stimulere til en kultur for læringsmiljøarbeid. 

I løpet av 2016 har det vært arbeidet med å få på plass et «si ifra»-system som skal være et tilbud for 
både studenter og ansatte. Det er lagt opp til nettbasert varsling og avviksmelding på nettsidene. 
Ansatt-sidene ble lansert i begynnelsen av 2017. I mai 2017 vil sidene også bli lansert overfor 
studentene, med full utrulling ved semesterstart høsten 2017. Via dette systemet skal studenter og 
ansatte kunne si fra om uønskede og kritikkverdige forhold.  

UiAs styre fastsatte i 2016 ny handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2016-2020. 
LMU deltok i prosessen med utforming av planen.  

Læringsmiljøutvalget hadde fire møter i 2016, herunder et heldagsseminar.  

2.2.4 Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring 
Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring er representert på begge campuser og består av 
Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF), SiA Helse, studentpresten og 
NAV-tiltaket Studier med støtte.  

Det har vært en stor økning i antall henvendelser de siste årene. Dette har medført at SiA Helse og 
TSF rustes opp med én stilling hver fra høstsemesteret 2017. Antall studentsamtaler hos SiA Helse 
var i 2016 1530, en økning fra 1227 året før. Også studentpresten har studentsamtaler, i 2016 133 
samtaler. Studentpresten er også ansvarlig for «Coffee Hour» for internasjonale studenter.  

Det gjennomføres ulike typer kurs både ved studiestart og gjennom studieåret, for eksempel kurs i 
studiestrategi, hukommelsesteknikk og stressmestring.  

Samfunnets fokus på like rettigheter har medført at flere med særskilte behov søker høyere 
utdanning. Antall henvendelser til TSF reflekterer dette. Det ble i 2016 gjennomført 61 
dysleksiutredninger, mot 50 i 2015. TSF har også skaffet mentorer for studenter som har behov for 
én-til-én-veiledning.  

2.2.5 Bibliotek 
Universitetsbiblioteket i Agder (UB) arbeider kontinuerlig med effektivisering, videreutvikling, 
kartlegging og god tilrettelegging av sine tjenester. Kvaliteten på de administrative tjenestene anses 
som tilfredsstillende. I 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om UBs fysiske samling, 
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elektroniske tjenester, undervisning, kommunikasjon og vurdering av skrankepersonalets service og 
kompetanse.  

For studentene er gode arbeidsplasser og servicepunkt bemannet med kompetent personale av stor 
verdi. UB arbeider kontinuerlig med å knytte til seg riktig kompetanse, både gjennom 
kompetansehevende tiltak av nåværende ansatte og gjennom nyansettelser.  

UB opplever økt bruk av og forventninger til sine tjenester. Det mottas flere henvendelser med ønske 
om bidrag inn i ulike prosjekter og prosesser ved UiA. Dette anses svært positivt, men også 
ressurskrevende.   

2.2.6 Administrativ tilrettelegging 
Studieadministrative støttetjenester er viktig for studiekvalitet og læringsmiljø. Felles utfordringer for 
enhetene er krav til selvbetjeningsløsninger, tidsuavhengige tjenester og digital kommunikasjon. 

Fra rapportene fra enhetene i Fellesadministrasjonen oppsummeres følgende når det gjelder kvalitet 
i administrative tjenester som har betydning for studiekvalitet: 

IT-avdelingen viser til at den teknologiske utviklingen forutsetter trådløs tilgang på mange enheter 
og at det nå er over 800 trådløse basestasjoner med høy kapasitet og god dekning på begge 
campuser. Studenter bringer med seg 2-3 enheter som bruker trådløs tilgang til nettet. Dette er 
krevende for infrastrukturen. Videre viser avdelingen til at etablering av et VIDEO CMS (content 
management system) har blitt en suksess og er kilde til svært mye av det digitalt produserte 
læringsmateriellet UiA disponerer (blant annet produksjon av over 1000 timer streaming og 
videopptak våren 2016). BYOD (bring your own device) har også resultert i at flere tjenester og 
programmer nå er digitalt tilgjengelig på studentenes egne datamaskiner. På lengre sikt vil dette 
medføre mindre behov for datalaber. Etablering av AV-teknisk utstyr i klasserom og auditorier har 
bidratt til økt kvalitet på leverte tjenester. Ny IKT-strategi fra KD har gitt muligheter for utvidet 
samarbeid med andre enheter i UH-sektoren.  

Servicetorget vurderer kvaliteten på sine tjenester som god samtidig som det vises til et høyt 
arbeidspress på noen av enhetens oppgaver. I 2016 startet prosjektet «Rett første gang» som en 
videreføring av kvalitetsarbeidet med saksbehandlingssystemet 360. Videre vises det til et 
forbedringsområde med hensyn til fadderrekruttering fra enkelte fakultet. 

Kommunikasjonsavdelingen viser til at studiesidene på uia.no er gjort mer brukervennlige med flere 
åpne- og lukkepunkt, poenggrenser med forklaring, kobling mellom bachelor- og masterstudier osv. 
Potensielle søkere som for eksempel benytter «hjerteknappen», vil få tilsendt tips, påminnelse om 
frist og generell informasjon. Det har vært økt fokus på ungdomsskoleelevene i Agderfylkene i 2016. 
Det er også produsert en promoteringsfilm til bruk i rekrutterings- og promoteringsarbeid i 
webannonser, sosiale medier og som kinoreklame. En ny kampanjeavtale med Schibsted har gjort 
flere geografiske områder og nettsteder tilgjengelige for våre annonser. Det er behov for å få på plass 
en rutine for samarbeid med fakultetene/Avdeling for lærerutdanning om innhold som skal deles på 
sosiale medier.  

Studieavdelingen har arbeidet med et felles årshjul for studieadministrativt arbeid. 

I 2016 er det valgt nytt timeplansystem (TimeEdit) og gjort forberedelser for implementering i 2017. 
Nytt bookingsystem for grupperom forventes å gi økt utnyttelsesgrad. Det er utarbeidet rapporter 
som viser utnyttelsesgrad for undervisningslokaler. Disse viser potensiale for økt romutnyttelse. 

I 2016 åpnet FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) elektronisk arkiv for Samordna opptak. 
Dette medfører raskere tilgang til dokumentasjon og større sikkerhet både for søker og 
saksbehandler. UiA har også tillatt opplasting av dokumentasjon fra internasjonale studenter. 
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I forbindelse med digital eksamensavvikling er det gjennomført pilotprosjekt med 
monitorering/digital overvåking av eksamensgjennomføring direkte i eksamenslokalet. Resultatene 
har vært gode. Det er også gjennomført pilotprosjekt med verktøy som gir mulighet for bruk av 
håndtegning inn i eksamensbesvarelser i Inspera (verktøy for digital eksamen) for seks emner. Cirka 
50 % av alle skriftlige skoleeksamener ble i 2016 gjennomført digitalt. For 2015 var tallene 28 % (vår) 
og 45 % (høst). Det anses som en utfordring for administrasjonen at kompleksiteten knyttet til digital 
eksamen øker. I 2016 er det gjennomført en grundig analyse av forsinket sensur for årene 2010-
2015. Sensuren var forsinket i 28 % av emnene i 2016. Årsakene til forsinket sensur er uavklarte og 
komplekse. 

Ved Internasjonalt kontor for utdanning har dert vært arbeidet kontinuerlig med justeringer og 
forbedringer knyttet til markedsføring av utvekslingsmuligheter. I 2016 har det også vært produsert 
en film for å promotere utveksling. Videre er det arbeidet med søknader om ekstern finansiering av 
internasjonale utdanningsprosjekter. 

Det er et kontinuerlig fokus på datakvalitet i FS. I 2016 er det tatt i bruk bloggverktøy for publisering 
av FS-brukerveiledning og gjennomført videreutvikling av studieplaner på nett. Fremover vil det være 
en stor utfordring med implementering av ny læringsplattform. Det er en utfordring at ansatte og 
studenter får stadig flere systemer å forholde seg til. Det arbeides med bedre integrasjon mellom 
systemene. 

Digitalisering av ulike administrative løsninger preger utviklings- og forbedringstiltak i avdelingen. Det 
arbeides også med digitalisering av ulike prosesser i kvalitetssystemet. Videre arbeides det med å 
skaffe til veie og systematisere virksomhetsstyringsdata/ledelsesinformasjon til bruk i 
kvalitetsarbeidet. 

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap peker på utfordringer knyttet til bemanning i forhold til 
administrative tjenester på fakultetet. Fakultetet opplever også utfordringer med IT-utstyr i 
undervisningsrom og vil oppfordre IT-avdelingen til å ha et større fokus på at dette må være klargjort 
før undervisning. Kapasiteten ved spesialrom anses som utilstrekkelig. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk er generelt godt fornøyd med sine tjenester. I noen tilfeller 
opplever imidlertid fakultetet å få nye oppgaver ganske brått, som for eksempel å skulle 
kvalitetssikre produksjonsdata i DBH. Det minnes i den forbindelse om beslutningen om at nye 
oppgaver av et visst omfang skal drøftes med fakultetsdirektørene.  

Fakultet for kunstfag viser til en god og stabil administrasjon som i 2016 er styrket for å ivareta 
fakultetets arrangementer og praktiske eksamener samt være en ressurs i forhold til tekniske utstyr 
på fakultetet. Administrasjonen ble i 2016 skilt fra fagmiljøet i bygg G og K på grunn av plassmangel 
og flyttet til bygg 51. Det har vært bevissthet rundt utfordringene dette gir med tanke på kontakt og 
samarbeid med fagmiljøet. På bakgrunn av tidligere samarbeidsutfordringer ble det i 2016 
gjennomført et felles samarbeidsseminar med Kommunikasjonsavdelingen. Dette har ført til en 
større oversikt og bedre forståelse for hverandres arbeidsfelt.   

Fakultet for samfunnsvitenskap vurderer kvaliteten på sine administrative tjenester som jevnt over 
god. Overgangen til delt administrasjon mellom fakultetet og Handelshøyskolen har fungert bra. En 
del nyrekruttering har vært positivt men krevende. Jevnlige møter og studieforum på fakultet har 
vært positivt i så måte. Enkelte instituttledere ønsker seg mer administrativ støtte på instituttnivå. 
Fakultetet mener generelt at Smartere@uia-prosjektet har påvirket samarbeidet med de 
administrative enhetene positivt. Det oppleves også positivt med dialogmøter. Det anses som 
ønskelig med mer jobbrotasjon mellom enheter ved UiA. Fakultetet ønsker en tettere dialog med 
Kommunikasjonsavdelingen med tanke på synliggjøring på web og i sosiale medier. 
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Fakultet for teknologi og realfag vurderer kvaliteten på sine administrative tjenester som god og viser 
til at fakultetet i Studiebarometeret scorer 0,2 poeng over landsgjennomsnittet på tilfredshet med 
studieadministrasjon og informasjon. Samarbeidet med andre enheter vurderes også som godt. 

Handelshøyskolen mener kvaliteten på de administrative tjenester er god til tross for økt 
arbeidsmengde. Økte krav til kvalitet og tilførsel av nye arbeidsoppgaver vil gi økt bemanningsbehov. 
Flytting til Kunnskapsparken i Kristiansand og FoU-bygget i Grimstad har vært positivt, men har også 
gitt utfordringer i forhold til færre fysiske møteplasser mellom fakultetet og andre enheter. 
Fakultetet peker også på at det ikke er lett å finne ut hvem som gjør hva i 
Kommunikasjonsavdelingen. I tillegg vises det til problemer med bruk av Innaskjærs. 

Avdeling for lærerutdanning peker på at de fleste administrativt ansatte i avdelingen er tett knyttet 
opp mot studieprogrammene. Forum for lærerutdanning anses som en viktig møteplass mellom 
studielederne og instituttlederne. I tillegg arrangeres flere møter med fakultetene og 
praksisskolene/barnehagene i forhold til det enkelte studieprogram. Avdelingen opplever at 
universitetets budsjettmodell ikke fanger opp matrisemodellens spesielle behov for 
samhandlingsarenaer.  

2.3 Programkvalitet 

2.3.1 Studieportefølje 
UiA har en omfattende studieportefølje. Det vises til vedlegg 1 for fullstendig oversikt.  

I tabellen nedenfor har man tatt utgangspunkt i søknadsalternativer høsten 2016, men med følgende 
presiseringer: Program som tilbys parallelt på begge campuser (for eksempel sykepleierutdanning, 
barnehagelærerutdanning og økonomisk-administrativ utdanning) er talt én gang. Det samme gjelder 
program som tilbys heltid/deltid/desentralisert. Masterprogram som tilbys både som 3+2 og 5-årig 
integrert program er telt som 2-årig program. Program som ikke har opptak hvert år telles med da de 
uansett inngår i porteføljen. På denne bakgrunn får vi følgende antall master- og bachelorstudier, 
lærerutdanninger og årsstudier: 

  
 

Studieportefølje ved UiA 2016 

  
Antall master-

program 2-årige 

Antall 5-årige 
integrerte 

masterprogram 
Antall bachelor-

program 
4-årig 

lærerutdanning 
Antall 

årsstudier 

Helse- og idrettsvitenskap 6 
 

5  3 

Humaniora og pedagogikk 6 
 

12  11 

Kunstfag  3 
 

 5  3 

Samfunnsvitenskap 5 
 

6  5 

Teknologi og realfag  8  
 

10    4 

Handelshøyskolen   4 
 

4  1 

Lærerutdanning  3 1 2 2 

SUM UiA 32  3 43 2 29 

 

To av masterprogrammene er etter- og videreutdanningsprogram.  

2.3.2 Studieportefølje og sammensetning av studentmassen 
Fakultetene arbeider kontinuerlig med utviklingen av sin portefølje. 2016 bar preg av konsolidering 
mer enn nyetableringer. Ved fristen for å fremme søknad om etablering av nye studier våren 2016 
forelå kun én søknad: Nordic Master in Innovative Governance and Public Management. Dette er et 
felles nordisk masterprogram som UiA tilbyr i samarbeid med Universitetet i Tampere, Finland og 
Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige.  
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Antall studenter på høyere og lavere grad9 

  2014 2015 2016 

Høyere grad 

2-årig master 1249 1333 1407 

1,5-årig master 334 376 297 

Annet 384 299 306 

SUM høyere grad 1967 2008 2110 

Integrert mastergrad 5-årig 761 815 773 

Lavere grad 

Bachelor 5751 5993 6243 

4-årig yrkesutdanning 632 648 608 

Årsstudier 968 1048 1223 

Annet 951 1367 1856 

SUM lavere grad 8302 9056 9930 

Total antall studenter høst   11030 11879 12813 

 

Tabellen viser hvilke typer studieprogram studenter ved UiA er registrert på og utviklingen de siste 
tre årene. Som figuren viser er veksten klart sterkest på studieprogram på lavere grads nivå. Fra 2014 
har det vært 7 % vekst i antall studenter på høyere grads nivå, 1 % vekst i antall studenter på 
integrert mastergrad og 20 % vekst i antall studenter på lavere grads nivå. Tabellen viser også at over 
halvparten av veksten både i 2015 og i 2016 er på studietilbud som ikke er gradsgivende. 

En sammenligning med andre universitet i 2016 er vanskelig, da institusjoner som har fusjonert ikke 
nødvendigvis er sammenlignbare med UiA. UiS er imidlertid ikke fusjonert, og ved UiS er 19 % av 
studentene på høyere grads nivå og 9 % på integrerte studieprogram i 2016. Tilsvarende tall for UiA 
er henholdsvis 16 % og 6 %.  

En gjennomgang av de toårige masterstudiene ved UiA viser at det er relativt mange av dem som har 
få studenter og som også har ledige studieplasser etter fullført opptak. Høsten 2016 var det 12 
masterprogram med færre enn 20 startende studenter. Tilsvarende tall for 2015 var 15 
masterprogram med færre enn 20 startende studenter.    

2.3.3 Fellesgrader og annet utdanningssamarbeid 
Felles masterprogram i akvatisk økologi i samarbeid med daværende Høgskolen i Telemark startet 
opp høsten 2014. Høgskolen i Telemark har fusjonert med det som tidligere var høgskolene i Vestfold 
og Buskerud. Dette ligger til grunn for at avtalen om felles gradsprogram i 2016 ble varslet sagt opp. 
Det har vært kontakt mellom institusjonene for å få til en best mulig prosess omkring avviklingen av 
dette samarbeidet, slik at tilbudet overfor studentene i minst mulig grad blir berørt. Fakultet for 
teknologi og realfag har fremmet søknad om etablering av eget masterstudium i kystsoneøkologi til 
erstatning for fellesprogrammet.  

Fakultet for teknologi og realfag tilbyr Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics. 
Det er svært få studenter som søker seg til dette, men ettersom emnene som tilbys fra UiA sin side er 
de samme som inngår i ordinært masterprogram i matematikkdidaktikk, har styret besluttet å 
fortsatt tilby studiet. Fakultetet har også en avtale om dobbel grad med Fachhochschule Vorarlberg 
for masterprogram i mekatronikk.  

Fakultet for samfunnsvitenskap har et samarbeid med Universitet Konstanz om en dobbel grad 
innenfor statsvitenskap og ledelse. Et felles masterprogram via Nordisk råd - Joint Nordic Master in 
Innovative Governance and Public Management (NORDIG) – ble etablert av universitetsstyret i mai 
2016. Dette er et samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan og Universitetet i Tampere. Planlagt 

                                                           
9 Kilde: DBH, Antall registrerte studenter på hovednivå og undernivå. Totaltall. Høst.  
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oppstart er høsten 2017. Fakultetet er også deltaker i en ERASMUS MUNDUS-søknad med de samme 
universitetene som er del av NORDIG-programmet og i tillegg Tartu University i Estland.  

Alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning er involvert i ulike typer utdanningssamarbeid, både 
med utdanningsinstitusjoner i inn- og utland innenfor relevante fagområder og med arbeids- og 
næringsliv.  

2.3.4 Studentutveksling 

  

Antall utvekslingsstudenter 

2014 2015 2016 

Nord Universitet   233 

NMBU* 349 374 423 

NTNU 2 533 2 656 3 193 

UMB    

UiA 633 678 721 

UiB 1 615 1 712 1 929 

UiN 189 186  

UiO 2 138 2 178 2 511 

UiS 380 487 546 

UiT 554 561 682 

 

UiA har hatt en vekst på 6,3 % i antall utvekslingsstudenter fra 2015 til 2016. En sammenligning med 
andre universitet viser positiv vekst hos resten av universitetene.   

 Antall utvekslingsstudenter ved UiA10 
Andel utvekslingsstudenter i % av 

totalt antall studenter 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap                    69  
                   

80  
                   

79  3,8 % 4,4 % 4,0 % 

Humaniora og pedagogikk**                  146  
                 

146  
                 

132  9,6 % 8,4 % 7,4 % 

Kunstfag                    20  
                   

17  
                   

28  4,8 % 4,0 % 6,2 % 

Samfunnsvitenskap                    96  
                   

69  
                   

89  6,7 % 4,5 % 5,3 % 

Teknologi og realfag                    94  
                 

100  
                 

108  4,3 % 4,4 % 4,1 % 

Økonomi og samfunnsvitenskap  -            

Handelshøyskolen                  167  
                 

215  
                 

228  10,1 % 11,9 % 12,3 % 

Lærerutdanning**                    23  
                   

28  
                   

29  1,5 % 1,7 % 1,7 % 

Uspesifisert                    18  
                   

23  
                   

28  3,7 % 3,7 % 4,3 % 

SUM UiA*                  633  
                 

678  
                 

721  5,7 % 5,7 % 5,7 % 

 

Ved UiA har andelen utvekslingsstudenter i prosent av totalt antall studenter (målt i høstsemester) 
vært stabil på 5,7 %. Dette er lavere enn UiAs mål om at andelen bør ligge på 8 % av totalt antall 
studenter. Veksten i antall som reiser på utveksling har derfor ikke vært høyere enn veksten i totalt 
antall studenter. Det er ulikt nivå på de ulike fakultetene, men Handelshøyskolen utmerker seg med 

                                                           
10 DBH; Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram, Inn- og utreisende. Andel studenter er beregnet i prosent av 

antall studenter i høstsemester.  
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en høyere andel enn de andre fakultetene. Oversikten viser også at registrert andel 
utvekslingsstudenter ved lærerutdanningen er lav. Noe av årsaken til det er at innreisende 
utvekslingsstudenter registreres på det fakultetet hvor de tar emner, primært Fakultet for humaniora 
og pedagogikk. Tallene for disse to enhetene må derfor sees i sammenheng.  

  

Antall utvekslingsstudenter totalt ved UiA 

2014 2015 2016 

Innreisende 277 296 318 

Utreisende 359 382 403 

Andel utreisende 56,4 % 56,3 % 55,9 % 

 

Forholdet mellom inn- og utreisende utvekslingsstudenter har vært relativt stabilt ved UiA. Det skiller 
seg fra de andre universitetene ved at UiA har en høyere andel som reiser ut, enn som reiser inn. Ved 
resten av universitetene er andel utreisende mellom 30 % og 46 %. 

I flere av fakultetsrapportene pekes det på utfordringer i forbindelse med usikkerhet knyttet til antall 
innreisende utvekslingsstudenter. I dag er det slik at det er fakultetet som «eier» avtalen studenten 
kommer på som registreres, og ikke det fakultet studenter tar sine emner ved. Dette er tatt opp med 
Internasjonalt kontor for utdanning. Fakultetene ønsker at praksis her endres, slik at 
utvekslingsstudenter inn registreres der emnene tas. På denne måten vil insentiver i form av midler 
pr utvekslingsstudent tilfalle det fakultet hvor studenten tar emner.   

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vil intensivere arbeidet for å øke andelen studenter som reiser 
på utveksling, og samtidig legge bedre til rette for å ta imot innreisende utvekslingsstudenter.  

Et flertall av utreisende utvekslingsstudenter ved Fakultet for humaniora og pedagogikk foretrekker 
Australia og USA der fakultetet har bilaterale avtaler. Fakultetets ERASMUS-avtaler gjelder pr i dag 
kun «vanlig» studentutveksling innenfor Europa. Det drives opplæring av studiekoordinatorer for å 
øke deres kompetanse når det gjelder studentenes muligheter for utveksling. 

Fakultet for kunstfag har hatt en positiv utvikling i antall utvekslingsstudenter de siste fem årene. Det 
er arbeidet målrettet for å få på plass gode og riktige partneravtaler, og det gjennomføres 
spesialiserte informasjonsmøter i alle fagmiljø. Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester i alle 
bachelorprogram, og alle masterprogram har mulighet for utveksling i minimum ett semester.  

Fakultet for samfunnsvitenskap har lagt godt til rette for at studenter kan dra på utveksling i ett eller 
to semester. Flesteparten av utvekslingsstudentene drar til land utenfor Europa. Ettersom det er 
større insentiver knyttet til ERASMUS+-utveksling, vil fakultetet vurdere å øke andelen utreisende 
her. Fakultetet har også flere studieprogram hvor studentene drar på feltarbeid og praksisopphold i 
utviklingsland. I 2016 inngikk fakultetet avtale med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) om 20 
ERASMUS+-utvekslingsplasser fra UiA til KTH i det nye masterprogrammet Nordic Master in 
Innovative Governance and Public Management. Det er et viktig mål for fakultetet å øke antall 
utvekslingsstudenter. Høsten 2015 ble det derfor igangsatt et samarbeid med Internasjonalt kontor 
for utdanning for å nå ut med mer målrettet informasjon om mulighetene for utveksling i det enkelte 
program til alle studenter i første året av bachelorstudiene. Dette arbeidet fortsatte i 2016. Likeledes 
er det fokus på utvekslingssemester i oppstartseminarer og i veiledning av studenter.  

Fakultet for teknologi og realfag ønsker å øke andelen utvekslingsstudenter i forhold til nåværende 
resultat. Det legges til rette for utveksling i alle programmer. 

Handelshøyskolen hadde i 2016 228 utvekslingsstudenter, noe som utgjør 31,6 % av det totale antall 
ved UiA. Sett i sammenheng med universitetets og HHs strategi om internasjonalisering er dette 
svært positivt, men det er likevel i underkant av måltallet i HHs strategi.  



23 
 

Avdeling for lærerutdanning arbeider med å øke andelen utreisende studenter i lærerutdanningene. I 
tillegg til utvekslingsmuligheter, har avdelingen også tilbud om praksisplasser i utlandet for PPU og 
lektorstudenter.  

2.3.5 Undervisning på engelsk 
Alle universitetets fakulteter tilbyr undervisning på engelsk, men det foreligger ingen samlet oversikt. 
Med unntak av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap tilbyr alle fakultetene masterprogram på 
engelsk.  

For at Fakultet for helse- og idrettsvitenskap skal kunne ta imot innreisende utvekslingsstudenter, 
forutsettes det flere emner på engelsk. Et tiltak her er introduksjonen av engelskspråklig 
undervisning i emner i forskningsmetode. Emnene er rettet mot studenter på masternivå og skal 
tilbys fra vårsemesteret 2018.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk tilbyr to masterprogram på engelsk: Engelsk og Religion, 
filosofi og samfunn (navneendring fra 2017). På masterprogrammet i pedagogikk tilbys ett emne på 
engelsk, og det er ikke aktuelt å tilby hele programmet på engelsk. Det ble i 2016 undervist på 
engelsk på ca. 30 emner, det vil si ca. 10 % av fakultetets emneportefølje. En del av fakultetets 
innkommende utvekslingsstudenter velger også emner på norsk, tysk, fransk og spansk.  

På Fakultet for kunstfag kan man ut fra studienes egenart med mye veiledningen og individuell 
tilpasning enkelt ta imot internasjonale studenter. Med unntak av Kunstfag, masterprogram, har alle 
studieprogrammene lagt til rette for innreisende utvekslingsstudenter med emner på engelsk i 
minimum ett semester. I masterprogrammet i rytmisk musikk rekrutterer to av spesialiseringene, det 
vil si Music Management og World Music, i hovedsak fra et internasjonalt marked.   

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap har de fleste program deler av undervisningen på engelsk. I 
masterprogrammet Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbys spesialiseringen Development 
Management i sin helhet på engelsk. I tillegg gis sommerstudiet Europeisk integrasjon på engelsk. 
Om lag 36 emner kunne i 2016 tilbys på engelsk til innreisende utvekslingsstudenter.  

Fakultet for teknologi og realfag tilbyr alle sine masterprogram på engelsk. Dette legger til rette for at 
flere emner kan tilbys på engelsk til innreisende studenter. Fakultetet har også vedtatt at alle 
emnene i femte semester i ingeniørutdanningen skal undervises på engelsk for å gjøre det lettere for 
studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner å ta et semester ved UiA. Dette utgjør tre emner 
på hvert studieprogram (seks program). Det tilbys også undervisning på engelsk i andre emner etter 
behov, det vil si dersom det er engelskspråklige studenter for ønsker å følge emnet.  

Handelshøyskolen tilbyr to spesialiseringer i masterprogrammet i økonomi og administrasjon på 
engelsk, det vil si International Management og Financial Economics. 35 emner ble gitt med engelsk 
som undervisningsspråk i 2016, eksklusive ph.d.- og EVU-emner.  

2.3.6 Internasjonal akkreditering 
Handelshøyskolen ved UiA er i gang med akkrediteringsprosessen gjennom AACSB International (The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business). Handelshøyskolen har i 2016 fulgt opp 
AACSB-kravene (i alt 15 standarder) og levert egenevalueringsrapport. Rapporten ble godkjent, og 
HH fikk klarsignal til å gå videre i prosessen. Akkrediteringsprosessen er krevende og innebærer stor 
innsats på alle nivå i organisasjonen. Prosessen har gitt økt fokus på kvalitetsarbeid.  

2.3.7 Etter- og videreutdanning  
Etter- og videreutdanning er en sentral del av universitetets samfunnsoppdrag. Livslang læring, 
omstilling og kompetanseutvikling er sentrale begreper knyttet til EVU.  Etter- og videreutdanning 
kan defineres både fra et individperspektiv og fra institusjonens perspektiv. UiA har valgt å definere 
etter- og videreutdanning som følger: 



24 
 

• Studietilbud som er eksternfinansiert, enten ved studieavgift eller ved at ekstern oppdragsgiver 
(inkludert KD) finansierer tilbudet. 

• Studietilbud som er tilrettelagt for studenter som allerede er i et yrke. Studiene har oftere lavere 
progresjon enn ordinære fulltidsstudier.  

• Etterutdanning er studietilbud som ikke resulterer i avlagte studiepoeng, men som er 
kompetansepåfyll og kurs av kortere varighet. 

Målt i avlagte studiepoeng utgjør aktiviteten knyttet til UiAs EVU-tilbud 5,4 %, på samme nivå som i 
2015 (se kapittel 2.5.4). Målt ved antall studenter som er aktive på ulike EVU-tilbud er andelen langt 
høyere. I 2016 var 2611 studenter registrert på de 54 ulike studieprogrammene som ble 
gjennomført.  

UiA har to masterprogram tilbudt som EVU: masterprogram i ledelse og Master of Business 
Administration (MBA) med henholdsvis 241 og 93 studenter høsten 2016.   

«Kompetanse for kvalitet» er Regjeringens strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. 
UiA leverte ni ulike tilbud innenfor ordningen i 2016, primært innenfor matematikk, norsk og engelsk, 
men også tilbud i musikk. Totalt 620 lærere har deltatt på kursene. Det er også gitt andre kurs rettet 
mot målgruppen skole og barnehage knyttet til estetiske fag og til ledelse.   

Trafikant- og kjøretøystudiet er et etter- og videreutdanningstilbud som har gått over mange år. 
Kurset er delt opp i mange ulike emner. Kurset har mange deltakere, men emnene er forholdsvis små 
slik at aktiviteten ikke blir så høy målt i studiepoengproduksjon.   

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har et bredt tilbud av EVU-program som tilbys i samarbeid 
med SSHF og med kommunene. Fakultet for humaniora og pedagogikk har hovedvekten av sine EVU-
tilbud innenfor skole- og barnehagesektoren. I tillegg til tilbudene i programmet «Kompetanse for 
kvalitet» gis det også kurs innenfor skole- og barnehageledelse. Fakultet for kunstfag har i 2016 også 
tilbudt et EVU-emne. Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen samarbeidet tett med 
mange av klyngene (NODE, Eyde, Digin) om EVU-tilbud. De tilbys både lokalt og desentralt. Fakultet 
for teknologi og realfag har i tillegg til TKS hovedvekten av sine EVU-tilbud innenfor matematikk i 
forbindelse med programmet «Kompetanse for kvalitet». 

2.3.8 Fleksibel utdanning 
Fleksibel utdanning omfatter fleksibilitet i alle former, dvs. EVU-tilbud, desentrale utdanningstilbud, 
fjernundervisning og nettbasert undervisning. Studietilbudene som er fleksible inneholder gjerne 
flere av elementene, desentrale tilbud har ofte nettstøttet undervisning, EVU tilbys også desentralt 
osv. 

Av ordinære undervisningstilbud er det masterprogram i global utvikling og samfunnsplanlegging, 
bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap og årsstudium i spansk som er helt eller delvis nettbasert. 
UiA tilbyr også bachelorprogram i sykepleie desentralt (i Listerregionen).  

 

2.4 Undervisningskvalitet 
Universitetet definerer undervisningskvalitet som kvaliteten på selv læringsarbeidet, og dette 
omfatter både formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av 
kunnskap. 

2.4.1 Studiebarometeret 
Høsten 2016 gjennomførte NOKUT den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant 
norske studenter. Resultatene ble publisert i nettporten Studiebarometeret.no. Svarprosenten for 
UiAs studenter falt markant i 2016 og endte på 37 % svarende, mot 43 % svarende i 2015. Det var 
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også stor variasjon mellom fakultetene - over en fjerdedel av respondentene kom fra Fakultet for 
helse- og idrettsvitenskap.  

På overordnet nivå var resultatene fra undersøkelsen i 2016 svært like resultatene for 2015, både på 
nasjonalt nivå og for UiA. To av parameterne fra Studiebarometeret brukes som nasjonale 
styringsparametere. På en skala fra 1 til 5 oppnådde UiA 

• Alt-i-alt-tilfredshet: 4,1 

• Gjennomsnittlig tidsbruk på studier (undervisning og egenstudier): 34,9 timer pr uke 

Gjennomsnittlig tidsbruk har økt fra 33 timer pr uke i forhold til 2015, mens alt-i-alt-tilfredshet er 
stabil. Gjennomsnittlig tidsbruk for alle studenter er på et tilfredsstillende nivå, men det er stor 
variasjon mellom studieprogrammene. Ved ti av programmene oppgir studentene at de bruker 
mindre enn 25 timer pr uke på studiene (som er fulltidsprogram).  

Resultatene fra Studiebarometeret er mest nyttige på studieprogramnivå, da man kan sammenligne 
programmet med tilsvarende program ved egen/andre institusjoner. På nasjonale sammenligninger 
kom alle lærerutdanningene, studieprogrammene innenfor sykepleie, vernepleie og ingeniør - 
elektronikk svært godt ut på indikatoren alt-i-alt-tilfredshet. Utover dette er det stor variasjon i 
generell tilfredshet.  

For UiA som institusjon er hovedbildet at studieprogrammene jevnt over scorer bra på relevans, og 
at det er gode tilbakemeldinger på infrastruktur og administrasjon. Det er generelt lave score på 
indikatorer knyttet til FoU og på veiledning og tilbakemelding fra vitenskapelig ansatte. Resultatene 
fra Studiebarometeret blir i varierende, men økende, grad brukt i kvalitetsarbeidet på fakultetene. 

2.4.2 Pedagogisk og digital utvikling 
Pedagogisk utviklingssenter (PULS) er UiAs senter for utdanning, utvikling og forskning på det 
universitetspedagogiske området. PULS er involvert i en rekke prosjekter, deriblant 
Veiledningsteknologi i lærerutdanningen, Gruppeveiledning i kunstfag, Kvalitet i videoforlesning, UiA 
BETA og ADILA (Forsking og utvikling innenfor digital formidling og veiledning). PULS har ansvar for 
kurs i universitetspedagogikk ved UiA og tilbyr også en rekke andre kurs innenfor ulike tema. I tillegg 
til kursene tilbys foredrag om universitetspedagogiske temaer og konsultasjoner individuelt eller i 
grupper.  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap rapporterer at mange av de vitenskapelig ansatte har 
gjennomført kurs i universitetspedagogikk i regi av PULS. Nettbaserte og digitale hjelpemidler er i 
stor utstrekning tatt i bruk i undervisningen, blant annet strømming av undervisning og 
instruksjonsfilmer på nett. PULS har også bistått fakultetet med kompetanse i forbindelse med 
kompetanseheving for veiledere. 

Ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har ca. 3 % av de vitenskapelig ansatte gjennomført kurs i 
universitetspedagogikk i løpet av den tiden de har vært ansatt ved fakultetet. I fakultetsplanen for 
2017 er det lagt inn som et tiltak at fakultetet selv skal tilby kurs og kompetanseheving innenfor bruk 
av digitale og andre undervisnings- og vurderingsformer. Tre vitenskapelig ansatte deltok på 
konferansen OnlineEduca i fjor. I tillegg har fakultetet opprettet et «fakultets-PULS» som har 
arrangert lunsjkurs og miniseminarer som et lavterskeltilbud for å heve ansattes digitale 
kompetanse.  

Tre ansatte ved Fakultet for kunstfag startet på kurs i universitetspedagogikk i 2016. Den digitale 
kompetansen blant fakultetets ansatte er svært varierende.  

Fakultet for samfunnsvitenskap framhever lang erfaring med å gi nettbasert undervisning og mener å 
ha god kompetanse på e-læring. Hovedinntrykket er likevel at dette i liten grad gjenspeiles i 
læringsformene som benyttes i de fleste emnene. Et eksempel på et emne som ble lagt om i 2016 fra 



26 
 

ordinære forelesninger til utstrakt bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen er ORG100 
Organisasjonsteori og analyse. Dette emnet gis til flere hundre studenter. Til emnet ble det spilt inn 
en rekke små forelesninger i TV-studio, og det ble lagt opp til gruppeveiledning via Skype osv. 
Faglærerne i emnet fikk i denne sammenheng god hjelp av PULS og Medieavdelingen.  

Ved Fakultet for teknologi og realfag har de ansatte generelt god digital kompetanse, og de er 
involvert i flere prosjekter der dette er vesentlig. Fakultetets ansatte har vært sterkt involvert i 
prosjekter tilknyttet DDU-satsingen og har mottatt støtte fra prosjektet. Fakultetet oppfordrer alle 
ansatte til å delta på kurs i regi av PULS, og da spesielt kurset i universitetspedagogikk. Det er avsatt 
midler i budsjettet til frikjøp.   

Handelshøyskolen har ingen samlet oversikt over ansatte som har gjennomført kurs i 
universitetspedagogikk. Når det gjelder digital kompetanse er det et mål å utvikle denne ytterligere 
for bruk til nye læringsformer. HH understreker at selv om deltakelsen på kurs i regi av PULS er lav, 
finner det sted en kontinuerlig eksperimentering med ulike læringsplattformer. Bruken av digitale 
verktøy, og særlig digital eksamen, er økende, og brukes med gode resultater og gode erfaringer. HH 
ønsker imidlertid å benytte seg av tjenestetilbudet fra PULS slik at flere ansatte kan tilegne seg ny 
kunnskap for å styrke undervisningen.  

Avdeling for lærerutdanning understreker at det generelle kurset i universitetspedagogikk ikke 
dekker behovet i lærerutdanningene og etterlyser derfor spesifikke kurs. Behovet for undervisere 
som har en «dobbel» didaktikk, det vil si både kan undervise studentene i faget, men også relatere 
det til barnehage og skole, er stort. I tilknytning til alle studieprogrammene innenfor lærerutdanning 
tilbys det nå emner i veiledningspedagogikk. Disse har god oppslutning. Digital kompetanse arbeides 
det med i alle utdanningene. Avdelingen deltar i et EU-prosjekt der behov for og ferdigheter i bruk av 
digitale hjelpemidler skal kartlegges.  

2.4.3 Senter for fremragende utdanning 
Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) gjennomførte 
og deltok i 2016 i en rekke ulike aktiviteter knyttet til forskjellige nettverk og grupper. Dette omfatter 
workshops, kollokvier, forelesninger, seminarer og deltakelse på konferanser innenlands og 
utenlands. Studentengasjement i undervisning og læring har vært et prioritert satsingsområde og 
reflekteres i danning av studentgrupper og deltakelse fra disse i den årlige MatRIC-konferansen. 
MatRIC ønsker å oppmuntre kolleger til å engasjere studenter i FoU-basert utdanning med 
studentene som partnere i undervisning og læring. Større vektlegging av internasjonalisering 
kommer til uttrykk gjennom besøk ved andre senter i USA og Storbritannia, samt deltakelse fra USA 
og europeiske land i ulike MatRIC-aktiviteter.  

2.4.4 Utdanningsprisen 
UiA deler årlig ut en utdanningspris. Utdanningsprisen har som formål å gi anerkjennelse til en enhet, 
et miljø eller en enkeltperson ved universitetet som har gjort en markert og dokumenterbar innsats 
for å utvikle læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Læringsmiljø omhandler fysiske og psykososiale 
forhold, mens studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet. Prisen skal oppfattes som en 
tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling. Det er lagt opp til en prosess i to 
faser: 1) Nominasjon og 2) Konkurranse.  

I 2016 kom det to nominasjoner til utdanningsprisen. Vinneren ble førsteamanuensis Reidun 
Renstrøm ved Institutt for naturvitenskapelige fag. Prisen på kr. 100.000 ble utdelt på universitetets 
årsfest.  
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2.5 Resultatkvalitet 
Universitetet definerer resultatkvalitet som studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og 
gjennomføring. En oversikt over og vurdering av gjennomstrømming, karakterfordeling, studiepoeng- 
og kandidatproduksjon er sentralt i dette kapittelet. 

2.5.1 Gjennomstrømming 
Andel studenter som gjennomfører studieprogrammet på normert tid er en styringsparameter fra 
KD, og denne måles i forhold til det enkelte studieprogram – ikke på individnivå. Studenter som ikke 
gjennomfører studieprogrammet på normert tid vil enten: 

• fullføre programmet, men bruke lengre tid 

• bytte til et annet studieprogram 

• bytte til en annen utdanningsinstitusjon 

• avslutte studier innenfor høyere utdanning uten å fullføre (midlertidig eller permanent) 

Gjennomstrømming og frafall er to ulike perspektiv - lav gjennomstrømming betyr ikke nødvendigvis 
høyt frafall. På aggregert nivå er andel studenter som fullførte på normert tid våren 2016 (regnet i 
prosent av startkull) følgende:  

  

Gjennomstrømming på normert tid ved UiA. Aggregerte tall.  

2014 2015 2016 

Bachelorstudier 47 % 47 % 45 % 

Masterstudier 57 % 50 % 49 % 

4-årig lærerutdanning 46 % 47 % 48 % 

 

I tabellen under er det laget en oversikt over hvor mange av kandidatene som faktisk fullfører 
programmet på normert tid – og ved å måle fullføring tre eller flere semestre utover normert tid. Det 
gir en indikasjon på hvor mange kandidater man kan forvente at fullfører den utdanningen de startet 
på. Oversikten viser gjennomsnittstall for tre startkull.  

  

Andel kandidater som fullfører studieprogram  
målt av antall startende.   

Normert tid Fullføring 

Bachelorstudier 49 % 60 % 

Masterstudier 55 % 72 % 

4-årig lærerutdanning 51 % 64 % 

 

Som oversikten viser er det relativt flere masterstudenter som bruker lengre tid enn normert for å 
fullføre programmet, og det er færrest på 4-årig lærerutdanning som bruker lengre tid enn normert 
for å fullføre programmet.   

Det er stor variasjon mellom de ulike studieprogrammene. Studieprogram med høy 
gjennomstrømming er typisk profesjonsrettede program som sykepleier-, vernepleier- og 
sosionomutdanning samt noen musikkutdanninger. Studieprogram med lav gjennomstrømming er 
typisk disiplinprogram – for eksempel flere program innenfor humanistiske fag og økonomiske fag. På 
bachelornivå skjer mye av frafall fra studieprogrammene etter første studieår. I gjennomsnitt er 1 av 
4 studenter frafalt fra studieprogrammet ved starten av tredje semester.  

Arbeid med gjennomstrømming har generelt hatt høyere fokus på fakultetene de siste årene.   

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har stor variasjon i gjennomstrømming og ønsker å jobbe med 
å øke gjennomstrømmingen på de programmene som scorer lavt. Fakultet for humaniora og 
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pedagogikk har iverksatt tiltak knyttet til faglig og sosial introduksjon ved studiestart, vurderinger av 
sammenhengene i studieløpet, samt økt veiledningstid på oppgaver for å bedre 
gjennomstrømmingen på programmene. Fakultet for kunstfag bruker mye ressurser på tett 
oppfølging av studenter som ikke følger normert studieprogresjon, og de vurderer at det er 
potensiale for at langt flere fullfører studieprogrammene. Fakultet for samfunnsvitenskap har 
registrert en generell nedgang i andel studenter som fullfører på normert tid fra 2015 til 2016, og 
arbeider med å identifisere mulige årsaker til dette. Fakultet for teknologi og realfag melder at de vil 
prioritere arbeidet med å få flere studenter til å fullføre studieprogrammene. Handelshøyskolen 
vurdere lav gjennomstrømming ved programmene som en av fakultetets hovedutfordringer og vil 
arbeide for å få mer kunnskap om årsaker til dette slik at man kan iverksette målrettede tiltak, for 
eksempel knyttet til matematikkundervisning, inntakskvalitet o.l.  

2.5.2 Karakterfordeling og strykprosent 

Andel studenter med karakteren A+B ved UiA11 

  2015 2016 

  Høy grad Lav grad Høy grad Lav grad 

Helse- og idrettsvitenskap 54 41,4 52,8 40,5 

Humaniora og pedagogikk 55 35,9 43,3 34,4 

Kunstfag 60,8 54,9 60,8 53 

Samfunnsvitenskap 54,3 36,2 55,2 40,1 

Teknologi og realfag 52,3 33,4 53 35,5 

Handelshøyskolen 53,3 38,1 52,2 39,5 

Lærerutdanning* 41,6 37,3 43,8 38,4 

Totalt UiA 52,2 37,8 51,4 38,8 

 

Andel studenter som får karakteren A+B og andel studenter som stryker gir til sammen et bilde av 
karakterfordelingen ved fakultetene. Som oversikten viser får over halvparten av UiAs studenter på 
høyere grad karakteren A eller B. Høyest andel er det ved Fakultet for kunstfag hvor over 60 % av 
studentene på høyere grad får A eller B. På lavere grad er det i underkant av 40 % av studentene som 
får A eller B. Også her er det høyest andel på Fakultet for kunstfag.  

  

Strykprosent ved UiA12 

2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 6,6 6 5,0 

Humaniora og pedagogikk 9,8 9,8 9,8 

Kunstfag 2,9 1 0,8 

Samfunnsvitenskap 4 5,6 4,4 

Teknologi og realfag 14,1 12,5 13,2 

Handelshøyskolen 4,3 5,3 6,5 

Lærerutdanning* 0,4 6,4 7,0 

UiA uspesifisert     3,9 

Gjennomsnitt UiA 7,9 7,7 7,9 

*Strykprosent for LU omfatter kun praksisemner tom 2014. Fra 2015 er det beregnet strykprosent på  

på emner som tilhører programmet hvor studenten er aktiv, dvs alle emner er inkludert.  

                                                           
11 NOKUT-portal; Andel eksamenskarakterer A+B 
12 DBH; Strykprosent 
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Strykprosenten ved UiA er relativt stabil, og det er også nivået på de ulike fakultetene. 
Strykprosenten ved UiA er på nivå med gjennomsnittet for de andre universitetene.  

2.5.3 Studiepoengproduksjon 

  Nye 60 SP-enheter ved UiA. Totalt13 

  2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 1 350 1 365 1 434 

Humaniora og pedagogikk 968 963 1 034 

Kunstfag 326 340 367 

Samfunnsvitenskap 974 975 1 049 

Teknologi og realfag 1 491 1 629 1 716 

Handelshøyskolen 1 215 1 312 1 377 

Lærerutdanningen 1 138 1 271 1 393 

Uspesifisert underenhet 75 141 175 

SUM UiA 7 536 7 996 8 546 

Årlig vekst 4,4 % 6,1 % 6,9 % 

 

Tabellen viser total studiepoengproduksjon ved fakultetene. Alle fakultetene har hatt økt SP-
produksjon i 2016, og samlet vekst for UiA er 6,9 %. Veksten er høyest ved Avdeling for 
lærerutdanning. 95 % av studiepoengproduksjonen er ved studieprogram som er egenfinansierte, 
dvs. ved ordinære studieprogram. UiA har også studieprogram og -emner som er eksternfinansierte. 
Det har vært relativt sterk vekst på eksternfinansierte studieprogram de siste tre årene.   

  
Studiepoengproduksjon på EVU-studier målt i 60 SP-

enheter14 

  2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 86,6 68,3 60,15 

Humaniora og pedagogikk 58,3 60,2 84,92 

Kunstfag     1 

Samfunnsvitenskap 108,6 93,3 126,32 

Teknologi og realfag 43 123,6 140,01 

Handelshøyskolen 39,1 79 49,08 

SUM UiA 335,6 424,4 461,48 

Årlig vekst 12,8 % 26,5 % 8,7 % 

 

  

                                                           
13 DBH; Studiepoengproduksjon på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunkt. Totaltfinansiert.  
14 DBH; Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram som emnet tilhører. EVU er definer som  alle program som er 

eksternfinansierte dvs har programkode FB, HV eller V i FS. 
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Antall nye studiepoeng pr egenfinansierte 
heltidsekvivalent. Gjennomsnitt pr kalenderår. 15 

2014 2015 2016 

Nord Universitet                        48,3  

NMBU                    46,7                     49,4                     48,2  

NTNU                    46,4                     47,5                     48,6  

UMB  -      

UiA                    47,0                     48,0                     48,6  

UiB                    43,9                     44,8                     44,0  

UiN                    45,1                     44,4    

UiO                    44,1                     44,5                     44,6  

UiS                    46,8                     42,3                     46,8  

UiT                    45,5                     46,0                     46,3  

 

Antall nye studiepoeng pr heltidsekvivalent varierer mellom universitetene, og UiA har et forholdstall 
på 48,6 i 2016. Det har vært en jevn vekst de siste tre årene, og UiA har sterkere eller likt forholdstall 
som de andre universitetene. Det er litt variasjon mellom fakultetene på UiA med sterkest 
forholdstall på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og på Avdeling for lærerutdanning og svakest 
på Fakultet for humaniora og pedagogikk.   

2.5.4 Ferdige kandidater 

  

Antall kandidater for UiA. Totalt16 

2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 393 394 431 

Humaniora og pedagogikk 188 164 207 

Kunstfag 71 82 104 

Samfunnsvitenskap 308 292 256 

Teknologi og realfag 396 432 432 

Handelshøyskolen 250 271 408 

Lærerutdanning 382 371 364 

Selvvalg bachelor 1 1  

SUM UiA 1 989 2 007 2 202 

Årllig vekst 7,6 % 0,9 % 9,7 % 

 

I 2016 har det vært en høy vekst i antall uteksaminerte kandidater, høyere enn vekst i antall 
studenter. Det er en generelt stabil eller positiv vekst bortsett fra en nedgang på Fakultet for 
samfunnsvitenskap.  

 

                                                           
15 DBH; Studiepoeng pr student;. 

 
16 DBH; Fullførte vitnemålsgivende utdanninger; hovednivå 
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  Antall kandidater ved UiA 2016 

  
Lavere nivå Høyere nivå 

Integrert 
mastergrad/profesjon 

Andel kandidater 
på lavere nivå 

Helse- og idrettsvitenskap 
                    

315  
                    

116    73,1 % 

Humaniora og pedagogikk 
                    

156  
                      

51    75,4 % 

Kunstfag 
                      

64  
                      

40    61,5 % 

Samfunnsvitenskap 
                    

170  
                      

86    66,4 % 

Teknologi og realfag 
                    

323  
                    

102                           7  74,8 % 

Handelshøyskolen 
                    

269  
                      

76                        63  65,9 % 

Lærerutdanning 
                    

351  
                         

4                           9  96,4 % 

Uspesifisert         

SUM UiA 1 648 475                       79  74,8 % 

Andel 82,1 % 23,7 % 3,9 %  

 

Uteksaminering av kandidater på ulike nivå har også vært relativt stabil de siste tre årene, med 20-23 
% på høyere nivå og rundt 75 % av kandidatene på lavere nivå.  

2.6 Styringskvalitet 
Universitetet definerer styringskvalitet som institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling av egen virksomhet. En oversikt over og vurdering av oppfølging av ulike 
kvalitetsrapporter og programevalueringer er sentralt i dette kapittelet. I tillegg redegjøres det for 
universitetets behandling av ulike klager fra studenter. 

2.6.1 Programevaluering  
For alle studieprogram skal det gjennomføres programevaluering minimum hvert 5. år. I 2016 ble det 
gjennomført programevaluering av følgende studieprogram: 

Fakultet Studieprogram 

Helse- og idrettsvitenskap 

Folkehelsearbeid, bachelorprogram  

Idrett, bachelorprogram  

Vernepleie, bachelorprogram  

Humaniora og pedagogikk 

Pedagogikk, masterprogram  

Samfunnskommunikasjon, masterprogram  

Historie, bachelorprogram  

Samfunnsvitenskap 
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, 
bachelorprogram  

Teknologi og realfag 

Fornybar energi, masterprogram  

Mekatronikk, bachelorprogram  

Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram  

Handelshøyskolen Rettsvitenskap, bachelorprogram  

 

Gjennomgående tilbakemeldinger fra evalueringspanelene er knyttet til liten grad av tilrettelegging 
for studentutveksling og internasjonalisering, utfordringer knyttet til arealer og romkapasitet og 
anbefaling om mer bruk av varierte arbeids- og vurderingsformer i programmene. 
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Fakultet for humaniora og pedagogikk opplyser i fakultetsrapporten at det ikke har vært gjennomført 
programevaluering av bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap som startet opp i 2010. Dette 
vil imidlertid bli gjennomført i 2017. 

Handelshøyskolen rapporterer at det ikke har vært gjennomført programevaluering av 
bachelorprogrammet i markedsføring og ledelse og masterprogrammet Executive MBA som begge 
startet opp i 2013. Det er planlagt programevaluering av disse i 2018.  

2.6.2 Emne- og studiumrapporter og studieråd 
Emneansvarlig skal, etter gjennomført sensur, skrive emnerapport med kommentarer til blant annet 
karakterfordeling og studentenes oppnådde læringsutbytte. Emnerapporten er digital og skal gå til 
instituttleder og gjøres tilgjengelig for studentene. Rapportene lagres på Innaskjærs åpent tilgjengelig 
for alle ansatte. I tillegg er rapportene tilgjengelig for alle studentene via Innsia. 

Tabellen nedenfor viser antall og andel leverte emnerapporter i 2016 (kalenderår). 

Fakultet 

Emnerapporter 2016 

Antall emner 
(inkl. EVU) 

Antall leverte 
emnerapporter 

Andel leverte 
emnerapporter 

Helse- og idrettsvitenskap  202   120  59 % 

Humaniora og pedagogikk  278   171  62 % 

Kunstfag  160   52  33 % 

Samfunnsvitenskap  159   55  35 % 

Teknologi og realfag  341   174  51 % 

Handelshøyskolen  173   88  51 % 

UiA 1313 660 50 % 

 

Andel leverte emnerapporter på UiA var 50 % i 2016, en liten nedgang fra 2015 hvor andel leverte 
emnerapporter var 59 %. 

I fakultetsrapportene fremkommer følgende kommentarer til emne- og studiumrapporter og 
studieråd: 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap rapporterer om at det er levert studiumrapport for 6 av 11 
program ved fakultetet. Det pekes videre på at det er behov for å forsterke oppmerksomheten om 
studentevaluering og oppfølging av disse ved fakultetet. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk er tilfreds med at digital emnerapportering har medført en 
solid økning i emnerapportering. For alle studieprogram er det levert studiumrapport i 2016 (totalt 
13). 

Fakultet for kunstfag viser til at de har hatt en nedgang i andel leverte emnerapporter men likevel en 
god økning i forhold til før digital emnerapportering ble innført. Det pekes på at 6 studiumrapporter 
er levert, noe fakultetet vurderer som for lavt. På grunn av små miljøer og tett oppfølging mener 
fakultetet at evalueringen likevel fungerer godt. I 2016 opprettet fakultetet studieråd innenfor alle 
studieprogram. Tidligere fungerte kun rytmisk råd og klassisk råd. 

Fakultet for samfunnsvitenskap mener det gjennomføres emneevaluering i de fleste emner selv om 
det ikke foreligger emnerapporter for alle emner. I tillegg er emneevalueringer også en viktig sak i 
studierådsmøtene. Av 11 studieprogram er det levert studiumrapport for 9 program på fakultetet. 
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Fakultet for teknologi og realfag rapporterer at det er levert 13 studiumrapporter/rapporter fra 
programevaluering mens det mangler rapport for 4 program. 

Handelshøyskolen mener akkrediteringsprosessen (AACSB) har bidratt til større fokus på 
kvalitetssikring av studieprogrammene, blant annet ved gjennomføring av faglærersamlinger og økt 
fokus på kvantitative data og resultater fra AOL (Assurance of Learning)-panelrapporter. For 
studiumrapportene i 2016 var det kvantitative datagrunnlaget forhåndsutfylt og inkluderte blant 
annet resultater fra digital sluttevaluering utført ved hjelp av SurveXact. 7 studiumrapporter og én 
rapport fra programevaluering ble levert i 2016. Fakultetet viser også til at studierådene fungerer 
godt. Det anses som en utfordring å samkjøre rutiner i UiAs kvalitetsarbeid med kravene i 
akkrediteringsprosessen.  

Avdeling for lærerutdanning har utarbeidet 4 studiumrapporter i 2016. Det er ikke gjennomført 
programevalueringer ved avdelingen. Avdelingen har arbeidet med akkreditering av ny 5-årig 
grunnskolelærerutdanning. Det anses utfordrende å drive programledelse. Det legges derfor opp til 
tett dialog med fagmiljøene om utvikling og endring av studieprogrammene. Faglærermøter, 
praksisforberedende møter, studieråd og Forum for lærerutdanning nevnes i den forbindelse. 

2.6.3 Klage på sensur 

  Klager på sensur ved UiA 

  2014 2015 2016 

Antall klager  1395 1613 1771 

Andel hvor opprinnelig avgjørelse blir stående  65 % 62 % 63 % 

Andel hvor ny avgjørelse er til gunst for klager  25 % 26 % 24 % 

Andel hvor ny avgjørelse er til ugunst for klager  10 % 11 % 11 % 

Annet  0 % 1 % 2 % 

 

Antall klager på sensur ved UiA har økt til 1 771 og utgjør nå ca. 3 % av antall sensurer (inklusive 
deleksamener). Andel klager hvor opprinnelig sensur blir stående viser en svak nedgang, men ser ut 
til å ligge på et stabilt nivå. Det er Handelshøyskolen og Fakultet for teknologi og realfag som har flest 
klager, med hhv 32 % og 31 % av totalt antall klager. Færrest klager har Fakultet for kunstfag med 
kun 8 klager på sensur i 2016. 

2.6.4 Universitetets klagenemnd 
Universitetets klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak og andre saker etter styrets 
bestemmelse. Klagenemnda består av en ekstern jurist (leder), to vitenskapelig ansatte og to 
studenter. I 2016 har klagenemnda hatt 9 møter og behandlet 44 saker. Det var dissens i 2 saker. 

Klager over formelle feil behandles i fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene (delegert til dekan) 
i førsteinstans. I saker hvor studenten ikke gis medhold, går saken direkte til behandling i 
klagenemnda. Denne praksis ble innført fra 2016. I 2015 måtte studenten påklage 
fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene sitt vedtak for å få behandlet klagen i klagenemnda. 
Dette er årsaken til at klagenemnda kun behandlet én klage over formelle feil i 2015. 

I forbindelse med klage, kan den instansen som har fattet det påklagede vedtak, omgjøre sitt vedtak. 
I slike tilfeller kommer ikke saken videre til klagenemnda. I noen tilfeller har studenter også trukket 
klagen i forkant av klagenemndas møte. 

I 2016 fattet klagenemnda vedtak i totalt 24 klagesaker fra studenter (2015: 24). Sakene fordelte seg 
som følger: 
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Type klagesak17 2015 2016 

Klage over formelle feil ved eksamen              1        11  

Klage over avslag på søknad om opptak/overflytting            11          4  

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra progresjonskrav              3          1  

Klage over avslag på søknad om godkjenning/fritak              3          2  

Klage over avslag på søknad om et 4. eksamensforsøk/3. forsøk i praksis              1          1  

Klage over avslag på søknad om adgang/oppmelding til prøve/eksamen              1          2  

Klage over avslag på søknad om særordning             -            2  

Andre klagesaker              4          1  

 

I tre saker i 2016 fikk studenten medhold. 

Fuskesaker 
I 2016 behandlet universitetets klagenemd 15 fuskesaker. Fire av sakene gjaldt mistanke om fusk i 
forbindelse med skriftlig eksamen under tilsyn (ulovlige hjelpemidler), mens øvrige saker (bortsett fra 
én) gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med ulike innleveringsoppgaver. De fleste av disse sakene 
omhandlet plagiering ved at ulikt omfang tekst fra kilder var kopiert inn i studentens besvarelse uten 
tilstrekkelig kildehenvisning.  

  

Antall fuskesaker ved UiA  
(etter konsekvens)18 

2014 2015 2016 

Ingen reaksjon 6 1 3 

Annullering 4 5 1 

Annullering og ett semesters utestenging 5 10 5 

Annullering og to semestres utestenging 11 9 6 

Antall saker totalt 26 25 15 

 

Seks saker behandlet i 2016 ble påklaget til Felles klagenemnd. I én av sakene endret Felles 
klagenemnd vedtak om annulleringen og utestenging i to semestre, til annullering og utestenging i 
ett semester. Øvrige vedtak ble stadfestet. 

I fuskesaker hvor det reises sak om utestenging, har studenter rett til å la seg bistå av advokat eller 
annen talsperson. Utgifter til advokathonorar dekkes av universitetet. I 2016 ble det benyttet 
advokat i seks saker.  

Det er viktig å forebygge fusk gjennom opplæring i akademisk skriving. I alle emnerom i Fronter er 
det lagt inn lenke til universitetets nettsider om kildebruk/kildehenvisning. Bruken av de norske 
sidene har hatt en jevn og god økning og har nå ca. 27.000 sidevisninger per år. Antallet sidevisninger 
for de engelske sidene har imidlertid sunket de siste årene og ligger nå på ca. 900. I tillegg til 
universitetets egne nettsider er Kildekompasset spesielt viktig.  

Andre saker i klagenemnda 
Utover klage- og fuskesakene har klagenemnda i 2016 behandlet tre saker vedrørende merknad på 
politiattest. I én av disse sakene fattet nemnda vedtak om utestenging fra praksis grunnet straffbare 
forhold. I tillegg har nemnda fattet vedtak om inndragning av falskt vitnemål og karantenetid i to 
forfalskningssaker. 

                                                           
17 Kilde: Studieavdelingen 
18 Kilde: Studieavdelingen 
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2.6.5 Skikkethetsvurdering 
I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning har universitetet oppnevnt en 
skikkethetsnemd til å behandle eventuelle saker som gjelder skikkethetsvurdering. Til nå har det ikke 
vært behandlet slike saker i nemda. 

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering melder om et økende antall tvilsmeldinger. I 2016 ble 
det mottatt 8 tvilsmeldinger i forhold til 7 studenter i tillegg til at det også ble arbeidet videre med 
tvilsmeldinger fra foregående år.  

Skikkethetsnemda har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med informasjon til 
studentene og nye interne retningslinjer for skikkethet ved Universitetet i Agder. 

 

2.7 Relevans 
Relevans handler om hvorvidt en utdanning har de «rette» kvaliteter i forhold til den virksomhet den 
utdanner til og de behov samfunnet har. 

2.7.1 Studieprogrammenes arbeidslivsrelevans 
På studieprogramnivå er det lagt opp til samarbeid med arbeidslivet på flere arenaer for å sikre at 
UiA uteksaminerer kandidater med kompetanse som trengs på arbeidsmarkedet. Samarbeidet 
knytter seg blant annet til følgende: 

• Programevaluering som foregår hvert femte år kan ha deltakere fra arbeidslivet med i 
evalueringsarbeidet.  

• Studieprogram med praksis har tett samarbeid med praksisstedene. Dette gjelder spesielt 
lærerutdanninger, sykepleierutdanning samt andre helsefaglige utdanninger. 

• Flere studieprogram har referansegrupper med eksterne deltakere både i forbindelse med 
oppretting av studieprogrammet og som en del av en kontinuerlig oppfølging av programmet. 

Det er stort fokus på samarbeid med arbeidslivet i forbindelse med skriving av bachelor- og 
masteroppgaver. Kompetansetorget er UiAs satsing på å formidle kontakt mellom studenter og 
eksterne aktører. 

2.7.2 Kandidatundersøkelsen 
Høsten 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse til alle kandidater som har blitt 
uteksaminert fra UiA i perioden høsten 2013 til og med våren 2016. 2445 kandidater (42 %) svarte på 
undersøkelsen. 

Formålet med undersøkelsen var tredelt: 

• beskrive situasjonen på arbeidsmarkedet 

• kartlegge kandidatenes kompetanser 

• avdekke mulige suksessfaktorer for karrierestart 

Undersøkelsen avdekket at arbeidsledigheten blant UiA-kandidater har økt svakt, men i tråd med 
nasjonal utvikling i samme periode. Økningen har vært mest markant innenfor ingeniørfagene. Det er 
også indikasjoner på at en økende andel av kandidatene har midlertidig (framfor fast) ansettelse, og 
at de bruker litt lengre tid på å skaffe seg jobb. Lønnsutviklingen er imidlertid som forventet, og 
fordeling mellom hel- og deltidsansatte er stabil.  

De viktigste funnene i kandidatundersøkelsen kan oppsummeres i at 8 av 10 kandidater har jobb 
innen 3 måneder etter fullført utdanning, og like mange mener at de har fått relevant jobb og er 
fornøyde med utdanningen fra UiA. På overordnet nivå vurderes resultatene som positive. 
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Det er imidlertid stor variasjon mellom ulike fagområder og studieprogram. Det er gjennomført 
møter med alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, og det tilbys også et digitalt verktøy med 
resultatene fra undersøkelsen. De ulike fagmiljøene har derfor gode muligheter til å arbeide videre 
med de utfordringer som er spesielle for akkurat deres studieprogram.  

Fakultetene melder at resultatene fra kandidatundersøkelsen blir brukt for å identifisere utfordringer 
knyttet til enkelte fagområder/studieprogram. Ved Fakultet for kunstfag har kandidatene generelt 
større utfordringer med å skaffe seg relevant jobb enn ved de andre fakultetene. Men også 
kandidater fra disiplinprogrammene ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for 
humaniora og pedagogikk og Fakultet for samfunnsvitenskap har noe større utfordringer i starten av 
sin karriere. Utfordringene er størst på bachelornivå.  

2.7.3 Karrieresenterets virksomhet 
Karrieresenteret tilbyr individuell veiledning, åpne kurs hvor alle studenter kan delta og opplegg for 
spesifikke studentgrupper – ofte i samarbeid med fakultetene eller linjeforeningene. Senteret 
opplever økt etterspørsel etter sine tjenester fra eksterne, men også ved at man inviteres til interne 
workshops/seminarer/kompetansedager.  

I 2016 er det arbeidet spesielt med å involvere flere fagmiljø i anvendelsen av Kompetansetorget for 
å ta i bruk kanalen som en viktig møteplass for studenter, fagmiljø og arbeidslivet. Det er ca. 300 
registrerte virksomheter på Kompetansetorget. Som del av arbeidet er det gjennomført workshop 
med brukerfokus hvor studenter og representanter fra næringslivet har bidratt. Det er også 
produsert nyhetsbrev og delt suksesshistorier via nettsidene. Kompetansetorget er fortsatt å anse 
som et prosjekt med midlertidige ressurser, og det må tas stilling til om ordningen skal gjøres 
permanent.  

I 2016 er det registrert 272 karriereveiledninger. Etterspørselen er størst på våren. 

Karrieresenteret har arrangert seks åpne kurs for studenter våren 2016 og arrangert/deltatt i ni 
workshop/kurs i samarbeid med fakultet/fagmiljø/enhet. Videre har de vært med i planlegging og 
gjennomføring av karrieredag for lærere/barnehagelærere, stått ansvarlig for gjennomføring av to 
karrieredager for sykepleiere/vernepleiere samt støttet opp under Mercurius sin karrieredag og 
bidratt med kurs i forkant av denne dagen. I tillegg har de arrangert egne kurs i samarbeid med 
bemanningsbyråer, drop-in CV og søknad, halvdagstilbud, veiledersamlinger og presentasjoner. 

Det arbeides også med utvikling av en alumniordning. En rapport om dette vil foreligge våren 2017.  

En hovedutfordring er å rekke over henvendelser når det gjelder veiledningssamtaler og samtidig 
håndtere en økende kurs- og seminarvirksomhet. 

2.8 Erfaringsoverføring 
Fakultetene blir i fakultetsrapportene bedt om å opplyse om positive eller negative erfaringer som 
andre kan lære av.  

Fakultet for humaniora og pedagogikk trekker fram positive erfaringer med obligatorisk 
utenlandsopphold i ett av sine bachelorprogram. Dette er noe man vil vurdere også i andre program. 
Sviktende oppmøte til forelesninger og seminarer representerer en permanent utfordring. Her kan 
løsningen ligge i en annen organisering av undervisningen, et annet samspill mellom lærestoff som 
legges ut på nett og tradisjonell klasseromsundervisning. Dette går inn i en større diskusjon som for 
tiden føres ved institutter, fakultet og institusjonen som helhet.  

Fakultet for kunstfag har gjennomført samlinger for studieprogramledere. Det er opprettet et 
internasjonaliseringsutvalg på fakultetet, med den intensjon å samle arbeidet som gjøres på 
instituttene og få til en felles strategi som gagner hele fakultetet. Studieteamet har gjennomført 
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studiestartseminar for alle nye studenter på bachelorprogrammene for at disse skal få en innføring i 
overgangen fra å være elev til studentrollen.  

Også Fakultet for samfunnsvitenskap framhever viktigheten av oppstartseminarer. Det vises til at i de 
studieprogrammene som benytter varierte undervisningsformer og gruppearbeid er det jevnt over 
høyere studenttilfredshet. Fakultetet har også gode erfaringer med å tilby praksis som del av studier. 
Ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er det innført et månedlig tillitsvalgtforum hvor 
tillitsvalgte fra alle studieprogram deltar. Dette er det gode erfaringer med.  

Fakultet for teknologi og realfag har i 2016 og 2017 satt av kr 750.000 for å knytte studenter til 
forskningsprosjekter gjennom ordningen «Studenter i forskning». Det er etablert et emne på 10 
studiepoeng som kan benyttes for studenter som er involvert i FoU-arbeid ved instituttene.  

Ved Handelshøyskolen var det kvantitative datagrunnlaget ferdig utfylt i malen for studiumrapporter 
for 2016. Malen ble også utvidet med resultater fra andre kilder. På denne bakgrunn kunne 
studiekoordinator/instituttleder bruke tid og kapasitet på å vurdere tallene og kommentere diverse 
funn og saker som var tatt opp i for eksempel studieråd og emnerapporter.  

Avdeling for lærerutdanning trekker fram sin omfattende kompetanse innenfor praksisplanlegging og 
praksisadministrasjon. Dette vil være nyttig erfaring for UiA i forbindelse med strategitiltakene om 
praksistilbud i alle studier. 
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3 Forskerutdanning 

3.1 Oversikt over egne program og spesialiseringer 
Det har i 2016 ikke vært noen endringer i UiAs ph.d.-portefølje. Det betyr at UiA i 2016 hadde seks 
fakultetsvise ph.d.-programmer med til sammen 15 ulike spesialiseringer. Spesialiseringen i kunst i 
kontekst tar opp de første kandidatene våren 2017. På spesialiseringen i anvendt matematikk har det 
aldri vært tatt opp noen kandidater siden den ble opprettet i 2011. Denne spesialiseringen har i 
praksis aldri eksistert og vil bli vurdert nedlagt i løpet av 2017 i forbindelse med fremtidig struktur og 
reakkreditering av studiene. 

Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Spesialisering i helse- og idrettsvitenskap  

Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Spesialisering i litteraturvitenskap  

Spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn 

Spesialisering i språkvitenskap  

Spesialisering i pedagogikk  

Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag  

Spesialisering i utøvende rytmisk musikk  

Spesialisering i kunst i kontekst 

Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag  

Spesialisering i anvendt matematikk  

Spesialisering i fornybar energi  

Spesialisering i IKT  

Spesialisering i matematikkdidaktikk  

Spesialisering i mekatronikk  

Ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap  

Spesialisering i informasjonssystemer  

Spesialisering i offentlig administrasjon  

Ph.d.-program ved Handelshøyskolen 

Spesialisering i internasjonal organisasjon og ledelse 

 

3.2 Avtaleoversikt 

3.2.1 Avtaler totalt 
UiA har en økning i ph.d.-avtaler på 19 % fra 2015 til 2016. Noen av spesialiseringene har få 
kandidater. På spesialiseringen i anvendt matematikk er det hittil ikke tatt opp noen kandidater. Det 
vises for øvrig til oversikten på neste side. UiA har pr 31.12.16 til sammen 28 kandidater som er tatt 
opp til fakultetsprogrammene uten å være knyttet til en konkret spesialisering. Tilsvarende tall for 
2015 og 2014 var hhv. 25 og 12. 
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  Ph.d.-avtaler 

  2014 2015 2016 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 23 27 33 

Helse- og idrettsvitenskap 23 27 33 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 30 31 38 

Litteraturvitenskap       

Språkvitenskap       

Religion, etikk, historie og samfunn       

Pedagogikk       

Fakultet for kunstfag 11 9 9 

Utøvende rytmisk musikk 11     

Fakultet for teknologi og realfag 66 71 80 

Matematikkdidaktikk       

Mekatronikk       

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi       

Fornybar energi       

Anvendt matematikk       

Fakultet for samfunnsvitenskap 17 19 23 

Informasjonssystemer       

Offentlig administrasjon       

Handelshøyskolen 17 22 30 

Internasjonal organisasjon og ledelse 17 22   

Sum 164 179 213 

 

3.2.2 Nye avtaler 
Det er ingen økning i nye avtaler fra 2014 til 2015. Normalt er det flere avtaler som inngås i 
høstsemesteret enn i et vårsemester. Ser vi utelukkende på vårsemesteret var det en økning fra 14 i 
vårsemesteret 2015 til 27 i vårsemesteret for 2016. Det er derfor å anta at antallet nye avtaler for 
2016 vil øke markert i forhold til 2015. 

  Nye avtaler 

  2014 2015 2016* 

Helse- og idrettsvitenskap 4 8 2 

Humaniora og pedagogikk 9 7 7 

Kunstfag 3 2 0 

Samfunnsvitenskap 9 4 3 

Teknologi og realfag 16 12 12 

Handelshøyskolen 7 16 3 

SUM 48 49 27 

*Gjelder første halvår 2016. Tilsvarende tall for 2015 var 14    
 

3.3 Uteksaminerte kandidater og gjennomstrømming 
I 2016 ble 26 ph.d.-kandidater uteksaminert, noe som tilsvarer en økning på 30 % fra 2015 til 2016. 
Det er bare Fakultet for kunstfag som ikke har hatt disputaser i 2016. Samme fakultet hadde heller 
ikke uteksaminerte kandidater i 2015. Det er å anta at antall kandidater vil øke for 2017.  
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  Totalt antall uteksaminerte kandidater 

  2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 1 1 4 

Humaniora og pedagogikk 8 3 7 

Kunstfag 3 0 0 

Samfunnsvitenskap 4 4 2 

Teknologi og realfag 7 8 11 

Handelshøyskolen 4 4 2 

Sum 27 20 26 

Fotnote: Kilde DBH; Avlagte doktorgrader    
 

  Totalt antall uteksaminerte kandidater 
2006 - 201619 

Helse- og idrettsvitenskap 6 

Humaniora og pedagogikk 41 

Kunstfag 6 

Samfunnsvitenskap 16 

Teknologi og realfag 59 

Handelshøyskolen 17 

Sum 145 

 
Tallene inkluderer tre kandidater med graden dr. philos, én på Fakultet for kunstfag og to på Fakultet 
for humaniora og pedagogikk. UiA har for få disputaser i forhold til det antallet kandidater som er 
inne i forskerutdanningen. Institusjonen bør greie å ha om lag 40 disputaser pr. år. 

Tabellen under viser fordeling av språk i doktorgradsavhandlingene. I 2016 var det 5 av 26 kandidater 
som disputerte med en norskspråklig avhandling. I tillegg kan det nevnes at av de 26 som disputerte 
ved UiA i 2016 var 11 (42 %) norske statsborgere og 15 (58 %) utenlandske statsborgere. 

 
Språk i avhandling for uteksaminerte kandidater  

  
Engelsk Norsk 

 
2015 2016 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 1 3 0 1 

Humaniora og pedagogikk 220 3 1 4 

Kunstfag 0 0 0 0 

Samfunnsvitenskap 4 2 0 0 

Teknologi og realfag 8 11 0 0 

Handelshøyskolen 4 2 0 0 

Sum 19 21 1 5 

 

I tabellen på neste side vises det at gjennomstrømningstiden er redusert fra nettotid på 5,6 år i 2015 
til en nettotid på 5,1 år i 2016. UiA har fortsatt mange vitenskapelige ansatte i lektorstillinger som er 
tatt opp på doktorgradsprogram og som gjør dette i tillegg til undervisningsjobben. Når disse 

                                                           
19 Kilde: DBH: Avlagte doktorgrader 
20 Én på nederlandsk 
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uteksamineres etter mange år på program, trekkes gjennomstrømningstiden opp. Sammenlignet 
med de andre universitetene bruker kandidatene ved UiA lenger tid for å gjennomføre doktorgraden. 

 

  Gjennomstrømning for ph.d.-kandidater 

  Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt 

NMBU 4,92 4,17 

NTNU 4,87 3,69 

UiA 5,56 5,09 

UiB 4,79 3,4 

NORD 5,07 3,41 

UiO 5,01 4,05 

UiS 4,78 4,01 

UiT 5,5 4,24 

Sum 4,97 3,87 

  

Også Kunnskapsdepartementets styringsparameter «Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere» viser at UiA har lavere gjennomstrømning enn snitt i UH-
sektoren. 

 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram  
seks år tidligere 

 

2014 2015 2016 
Snitt UH-
sektoren 

Andel i prosent 62 % 56 % 53 % 68 % 

 

Som tabellen under viser, er det store forskjeller mellom fakultetene når det gjelder 
gjennomstrømningen. 

  
Gjennomstrømning for ph.d.-kandidater på UiA 

  Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt 

Helse- og idrettsvitenskap 3,99 3,01 

Humaniora og pedagogikk 8,28 8,15 

Samfunnsvitenskap 3,59 3,59 

Teknologi og realfag 3,51 3,19 

Handelshøyskolen ved UiA 5,01 4,88 

Uspesifisert 8,91 7,80 

 

3.3.1 Antall underkjente ph.d.-avhandlinger 
 Antall underkjente ph.d.-avhandlinger  

 
2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 
   

Humaniora og pedagogikk 1 1  

Kunstfag  1  

Samfunnsvitenskap  1  

Teknologi og realfag 3  1 

Handelshøyskolen 1 1  

Sum 5 4 1 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=145&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode&formel=364!8!370&index=4&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Fakultet%20for%20helse-%20og%20idrettsvitenskap&param=insttype=11!9!arstall=2015!9!semester=1!9!instkode=1171!9!fakkode=460
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=145&visKode=false&columns=arstall&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode&formel=364!8!370&index=4&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Universiteter!9!Universitetet%20i%20Agder!9!Handelshøyskolen%20ved%20UiA&param=insttype=11!9!arstall=2015!9!semester=1!9!instkode=1171!9!fakkode=415
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I tillegg til at en kandidat fikk underkjent sin avhandling i 2016, fikk noen kandidater «mindre 
omarbeidinger». 

3.3.2 Program i veilederopplæring 
UiA, NORD universitet og UiS har i samarbeid utviklet et program for veilederopplæring, med den 
målsetning å øke kvaliteten i doktorgradsutdanningen. Programmet består av tre to-dagers-moduler 
fordelt over et halvår, og har hittil blitt gjennomført fire ganger. Programmet er kontinuerlig under 
utvikling og ble gjennomført i 2016. Veiledersamlingen får gode tilbakemeldinger fra de som har 
deltatt. Fra og med 2016 blir det arrangert to kurs. UiA har til sammen 16-18 plasser. 

3.4 Finansiering av stipendiatstillinger  

Finansiering av de 213 stipendiatstillingene skjer over egen budsjettramme (KD 
rekrutteringsstillinger), ved bevilgning fra NFR eller ved andre eksterne finansieringskilder, f.eks. 
Olympiatoppen, Helseforetakene, Statsarkivet e.l. Tabellene under og på neste side inneholder 
oversikter over hvordan stipendiatstillingene våre er finansiert.  
 
UiA har en økning under alle tre finansieringsmåtene. Særlig vil rekrutteringsstillinger finansiert over 
egen ramme øke det neste året. Dette skyldes økning i antall stillinger fra departementet. 

  
Antall stipendiatstillinger finansiert over egen 

budsjettramme på egne program 

  2014 2015 V -2016* 

Helse- og idrettsvitenskap 9 13 18 

Humaniora og pedagogikk 19 20 29 

Kunstfag 4 4 4 

Samfunnsvitenskap 10 9 13 

Teknologi og realfag 41 47 54 

Handelshøyskolen 7 6 11 

Sum 90 99 129 

*Tall for 2016 høst blir først tilgjengelig 15. oktober 2017.    
 

  Antall stipendiater finansiert av NFR 

  2014 2015 V-2016* 

Helse- og idrettsvitenskap 3 3 3 

Humaniora og pedagogikk       

Kunstfag       

Samfunnsvitenskap 3 5 3 

Teknologi og realfag 7 3 6 

Handelshøyskolen 2 4 6 

Sum 15 15 18 

*Tall for høst 2016 blir først tilgjengelige 15. oktober 2017   
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Antall stipendiater finansiert av andre 
finansieringskilder 

  2014 2015 V-2016* 

Helse- og idrettsvitenskap 11 11 12 

Humaniora og pedagogikk 11 11 9 

Kunstfag 7 5 5 

Samfunnsvitenskap 4 5 7 

Teknologi og realfag 18 21 20 

Handelshøyskolen 8 12 13 

Sum 59 65 66 

*Tall for høst 2016 blir først tilgjengelige 15. oktober 2017   
 

Handelshøyskolen har to aktive cotutelle-avtaler, en med Solvay Brussels School at Université Libre 
de Bruxelles i Belgia og en med KU Loeven at University of Loeven i Belgia. Fakultet for humaniora og 
pedagogikk har to aktive cotutelle-avtaler med Poznan og en med Tallin. To cotutelle-studenter fra 
fakultetet disputerte i 2016. 

3.5 Forskerskoler  

3.5.1 Nasjonale forskerskoler 
Handelshøyskolen 

• Medlem i The national research school in business economics and administration (avsluttet 2016) 

• Medlem i Norwegian Research School in Innovation (NORSI). 

Humaniora og pedagogikk 

• Religion, etikk, historie og samfunn: “The Research School Religion Values Society” (RVS)  

• Litteraturvitenskap: Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR)  

• Språkvitenskap: Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil)  

• Pedagogikk: Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 

Teknologi og realfag 

• Medlem i Nordic PhD in Technology network.  

• Ph.d.-kandidatene innen fagområdet Security er videre medlem i COINS (Research School of 
Computer and Information Security).  

• Ph.d.-spesialiseringene under ingeniørvitenskap er medlem av Norwegian Research School of 
Technology (NRST).  

• I tillegg er spesialiseringen i fornybar energi aktivt medlem i The Norwegian Research School in 
Renewable Energy (NorRen).  

I 2015 har det vært innledende møte med forskerskolen ved Institutt for energiteknikk ved Aalborg 
universitet om et samarbeid om ph.d.-kurs.  

Fakultetene for helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk og samfunnsvitenskap deltar i 
PROFRES – Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning. 
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3.6 Ph.d. og kvalitetssikringssystemet 

3.6.1 Integrering av ph.d.-kandidater i etablerte fagmiljøer 
Handelshøyskolen: 
Integreringen av ph.d.-kandidatene er god. Alle har plass i felleskontor ved Handelshøyskolen, og det 
settes fokus på tilstedeværelse. Ph.d.-kandidatene presenterer jevnlig sine arbeider i åpne seminar 
for hele Handelshøyskolen og møter ph.d.-koordinator og veileder jevnlig. Veiledere involveres i 
utvelgelsen av nye kandidater. Man går inn for medforfatterskap med veileder på første artikkel, og 
legge til rette for deltagelse på internasjonale konferanser og i forskernettverk.  

Helse- og idrettsvitenskap 
Alle kandidatene har en intern veileder og er via denne tilknyttet en forskningsgruppe ved fakultetet. 
Tilstedeværelse og involvering i fakultetets forskningsgrupper kan variere en del, spesielt for de som 
har ekstern finansiering. Disse er oftest mest knyttet til forskningsgrupper/samarbeidspartnere på 
egen arbeidsplass. I Grimstad sitter kandidatene midt i fagmiljøene. I Kristiansand er de også godt 
inkludert i forskningsgruppene, men sitter noe mer distansert fra fagmiljøene sine i det daglige. Det 
er et mål om samlokalisering med fagmiljøene, men her er det bygningsmessige utfordringer. Alle 
stipendiater som er midlertidig ansatt i fakultetet inviteres til faglige og sosiale aktiviteter på lik linje 
med fast ansatte. 

Humaniora og pedagogikk 
Fakultetet sliter med mangel på kontorplasser. Nytilsatte stipendiater tildeles kontorplass i Bygg E 
det første året, men må siden påregne å flytte til «Knausen» eller kontorlandskap i kjelleren i bygg E. 
Alle kandidatene er i prinsippet med i en relevant forskergruppe. Alle spesialiseringen har ph.d.-
seminar, som samler både ph.d.-kandidater og deres veiledere. 

Kunstfag 
Integrering i etablerte fagmiljøer har de senere år vært en utfordring, i og med at flere ph.d.-
kandidater tilsatt i stipendiatstillinger av ulike årsaker har oppholdt seg andre steder enn 
Kristiansand. Imidlertid merkes en klar forbedring på dette punktet ved at særlig de sist tilsatte 
stipendiatene oppholder seg regelmessig på campus og deltar i fagmiljøet. Det har vært et betydelig 
fokus på dette i fakultetets ph.d.-utvalg. Samtlige ph.d.-kandidater og stipendiater på ph.d.-
spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk er nå integrert i de fem forskningsgruppene ved Popular 
Music Research Unit/Institutt for rytmisk musikk. Det samme gjelder stipendiaten tatt opp på det 
nasjonale stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid som er integrert i en forskningsgruppene 
ved Kunst i kontekst-plattformen. Det er en strategi at ph.d.-kandidatene og stipendiatene skal inn i 
større forskningsprosjekter og i de forskningsgruppene. 

Samfunnsvitenskap 
Integreringen av ph.d.-kandidater er god i alle fagmiljøene. De sitter tett på fagmiljøet og er involvert 
i prosjekter og annen faglig aktivitet. Ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid er kandidatene godt 
integrert både gjennom forskningsprosjekter og gjennom forskerskolen PROFRES. Det arrangeres 
forsknings- og ph.d.-seminar der kandidatene både skal legge fram noe fra eget arbeid og 
kommentere andres. Ved informasjonssystemer er ph.d.-kandidatene tett integrert i fagmiljøet. De 
inviteres til alle faglige aktiviteter ved instituttet. Alle ph.d.-kandidatene er tilknyttet en 
forskningsgruppe, men med varierende aktivitetsnivå i gruppene. 

Teknologi og realfag 
De aller fleste ph.d.-kandidater sitter tett på fagmiljøet, og de har arbeidsplass i nærheten av 
veileder. Kandidatene er videre en del av det faglige fellesskapet på instituttet. Unntaket er 
kandidater i matematikkdidaktikk, som sitter i et annet bygg. For noen svært få kandidater er 
veileder av ulike årsaker mye bort fra instituttet. Alle ph.d.-kandidater er formelt med i en 
forskningsgruppe. 
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3.6.2 Framdriftsrapporter fra ph.d.-kandidater og veiledere 
Handelshøyskolen 
Alle ph.d.-kandidater og veiledere leverte sine progresjons- og veilederrapporter i oktober 2016. 
Disse er gjennomgått av ph.d.- koordinator og tiltak igangsatt der det har vært behov. I tillegg har 
ph.d.-koordinator årlige personlige og strukturerte oppfølgingssamtaler med den enkelte. Hver 
kandidat må også presentere sin siste artikkel på lunsjseminarer for alle ansatte.  
 
Helse- og idrettsvitenskap 
Kandidater og veilederes evaluering av ph.d.-programmet er gjennomgående god, men med 
konstruktive tilbakemeldinger. Dette kom også fram i programevaluering som ble gjort i 2016. Der 
var det bl.a. et fokusgruppeintervju med 5 kandidater på programmet. Alle kandidater og veiledere 
har levert framdriftsrapport. Flere av kandidatene som er i siste fase av programmet er forsinket med 
innlevering i forbindelse med skriving av kappe. 

Humaniora og pedagogikk 
Framdriftsrapportene avdekker ikke noe spesielt bekymringsverdig. Derimot er det bekymringsverdig 
av bare rundt halvparten av veilederne leverer inn årlig veilederrapport. Av 32 aktive ph.d.-
kandidater leverte 29 rapport for 2016. Av deres 32 veiledere leverte kun 20 rapport. Fakultetets 
forskerutdanningsutvalg har etter evaluering av rapportene innført tiltak som antas å bedre dette fra 
neste år. 

Kunstfag 
Alle programmets kandidater og hovedveiledere avga framdriftsrapport for 2016. Fremdriften virker 
å være god, samarbeid mellom veiledere og kandidater fungerer godt og programmet får gode 
skussmål fra både kandidater og veiledere. 

Samfunnsvitenskapelig fakultet 
Evalueringene er gode, det er ingen fellestrekk som gir grunnlag for revurdering av aktuelle forhold. 
Kommentarer fra kandidater og veiledere er gjennomgående positive, uten spesielle anmerkninger. 
Andel framdriftsrapporter levert er 100 %. 

Teknologi og realfag 
Svarprosenten blant fakultetets ph.d.-kandidater og veiledere er opp mot 100 %. Det er generelt 
gode tilbakemeldinger på programmet. Det er en felles utfordring på fakultetet å få ph.d.-kandidater 
gjennom på normert tid, selv om vi stadig beveger oss i riktig retning. Fakultetet følger progresjonen 
nøye, og det iverksettes tiltak der det er nødvendig og mulig.  

3.6.3 Gjennomførte programevalueringer 
Det har blitt gjennomført programevalueringer ved: 

• Fakultet for helse og idretts i programmet helse- og idrettsvitenskap 

• Fakultet for samfunnsvitenskap i spesialisering i informasjonssystemer 

• Fakultet for teknologi og realfag i spesialiseringene i matematikkdidaktikk, IKT og fornybar energi 

Det pågår evalueringer ved: 

• Handelshøyskolen i spesialiseringen i internasjonal ledelse og organisasjon 

• Fakultet for kunstfag i spesialiseringen i rytmisk musikk 

• Fakultet for samfunnsvitenskap i spesialisering i offentlig administrasjon 

• Fakultet for teknologi og realfag i spesialisering i mekatronikk 
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4 Forskning 

4.1 Vitenskapelig publisering og kunstnerisk utviklingsarbeid 

4.1.1 Publikasjonspoeng  
UiA har i 2016 en nedgang i publikasjonspoeng på 5 % i forhold til rapporteringsåret 2015. UiA er 
eneste universitet som har en nedgang i publikasjonspoeng i 2016. Samlet sett har universitetene en 
økning i publikasjonspoeng på 11 % for rapporteringsåret 2016. 

UiA har redusert sin andel av publikasjoner på nivå 2 i 2016 til 13 %. Tilsvarende tall for 2015 er 16 %. 
Gjennomsnitt for de norske universiteter er en andel av 23 % nivå 2 poeng, og UiA har, sammen med 
Nord universitet, lavest andel nivå 2-publikasjoner av de norske universitetene.  

Av det totale antall publikasjonspoeng som avlegges i UH-sektoren har UiA 2,7 %. Tilsvarende tall for 
2015, 2014 og 2013 er henholdsvis 3,1 % 3,6 % og 3,8 %.21 

 

Kilde:Gml. utr. - Etter fjorårets (2014) beregningsmåte 
Ny utr - Utregning etter ny beregningsmåte: Ny indikator vekter samforfatterskap og spesielt samforfatterskap med utenlandske 
institusjoner sterkere fra og med rapporteringsåret 2015. 

                                                           
21 Kilde: DBH/Cristin 
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Av de norske universitetene er det NTNU og UiT som har den største økningen i publiseringspoeng 
fra 2015 til 2016. De har en økning på hhv 15 % og 13 %. 

Figuren under viser fordeling av publikasjonspoengene på det enkelte fakultet ved UiA. 

 

 
Den største nedgangen i publikasjonspoeng fra 2015 har Fakultet for humaniora og pedagogikk med 
18 % og Fakultet for teknologi og realfag med 9 %. Den største økningen har Handelshøyskolen med 
42 %. 

Tabellen under viser antall publiseringspoeng med tilhørende nivå 2-andeler fordelt på det enkelte 
institutt. 
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Publikasjonspoeng per institutt og andel nivå 2-publisering 

 

 
2014 2015 2016 

  
Totalt  

Nivå 
2 i % 

Totalt  
Nivå 
2 i % 

Totalt  
Nivå 
2 i % 

Universitetet i Agder 557,0 14,1 683 16,7 649,1 13,2 

(uspesifisert enhet) 7,0 2,3 5,6 12,9 2,6 23,5 

              

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 61,5 16,1 87 6,6 89,6 15,9 

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring 31,6 16,5 33,1 8,5 36,6 17,4 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap 20,5 16,1 29,5 10,8 35,3 20,7 

Institutt for psykososial helse 7,3 7,9 19,8 0 17,8 2,5 

(uspesifisert enhet)     0,2 0     

Senter for omsorgsforskning - sør 2,1 9,3 4,4 6,2     

              

Fakultet for humaniora og pedagogikk 190,7 18,8 173,6 21,8 147,7 17,9 

Institutt for fremmedspråk og oversetting 28,5 19,3 24,4 8,9 15,4 42,1 

Institutt for nordisk og mediefag 56,1 29,4 54,2 9 44,5 8,2 

Institutt for pedagogikk 28,4 20,9 35,5 64,8 29,1 18,8 

Institutt for religion, filosofi og historie 77,8 15,3 59,6 7,7 52,2 21,1 

              

Fakultet for kunstfag 10,0 33,3 13,1 13,7 13,4 12,9 

Institutt for musikk             

Institutt for visuelle og sceniske fag 4,0 50,0 1 0 5,9 23,5 

Institutt for rytmisk musikk 2,0 50,0 9,7 33,3 5,5 0 

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk 4,0 0,0 2,4 0 2 0 

              

Fakultet for teknologi og realfag 160,7 10,1 254,1 12,9 230,6 9,6 

Institutt for matematiske fag 23,5 12,3 23,4 13,2 23,3 10,7 

Institutt for naturvitenskapelige fag 9,0 20,3 26,9 21,8 24,9 6,2 

Institutt for ingeniørvitenskap 63,3 6,9 107,8 13,8 84,3 10,1 

Institutt for IKT 64,2 11,8 96,1 10,2 98,1 9,3 

(uspesifisert enhet) 0,7 0,0         

              

Samfunnsvitenskap 74,1 9,8 106,4 26,1 105,8 13,4 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 4,5 46,1 19,5 21,4 25,8 21,6 

Institutt for informasjonssystemer 25,7 3,9 40,6 20,2 34,4 5,9 

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid 24,4 8,5 16,1 27,2 15,7 0 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 19,4 10,7 30,3 36,1 30,1 26,9 

              

Handelshøyskolen 53,0 16,9 41,6 19 59,1 11,7 

Institutt for arbeidsliv og innovasjon 17,2 6,7 9,5 37,6 18,5 25 

Institutt for rettsvitenskap 5,0 0,0 1 0 0,7 0 

Institutt for strategi og ledelse 3,7 21,3 7,5 37,6 16,9 1,2 

Institutt for økonomi 27,1 23,8 23,6 19,9 23 5,5 

 

Publiseringspoeng pr. UFF-stilling 
Tabellen under viser at universitetene samlet publiserer 1,15 poeng pr. UFF-ansatt (ansatte i 
utdannings-, forsknings- og formidlingsstillinger, def. DBH). Dette er en nedgang på 0,25 pr. ansatt fra 
året 2015. UiA har ned en nedgang fra 1,14 i 2015 til 1,02 i 2016. 
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  Publiseringspoeng per UFF-stilling22 

  2014 2015 2016 

UiO 1,17 1,73 1,76 

UiB 0,97 1,51 1,56 

NTNU 0,89 1,44 1,21 

NMBU 1,04 1,21 1,30 

UiA 0,99 1,14 1,02 

UiT 0,78 1,04 1,02 

UiS 0,71 0,95 0,94 

NORD 0,48 0,81 0,44 

Universiteter 0,98 1,40 1,15 

 
Tabellen under viser forskjell mellom de ulike fakultetene. Fakultet for samfunnsvitenskap er det 
miljøet som produserer flest publikasjonspoeng pr. UFF-stilling.  

  
Publiseringspoeng per UFF-stilling per fakultet 

ved UiA23 

  2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 0,62 0,80 0,77 

Humaniora og pedagogikk 1,37 1,25 0,96 

Kunstfag 0,18 0,24 0,23 

Samfunnsvitenskap 1,30 1,65 1,53 

Teknologi og realfag 1,07 1,56 1,32 

Handelshøyskolen 0,98 0,63 0,93 

Fellesadministrasjonen 1,27 0,96 1,02 

UiA 0,99 1,14 1,02 

 

4.1.2 Publikasjonsformer 
Figurene under viser at UiA tilpasser seg det nasjonale bildet mer og mer i forhold til de ulike 
publiseringsformene. 

 

                                                           
22 DBH pr. 15. apr. 2016 
23 DBH pr. 15. apr. 2016 
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4.1.3 Internasjonal sampublisering 
Basert på tall fra Scival har UiA publisert 218 publikasjoner i samarbeid med institusjoner fra andre 
land i 2016. Totalt er det registrert 440 publikasjoner i Scival for UiA i 2016, det vil si antallet 
internasjonale publikasjoner registret i Scival/ Scopus utgjør 49,5 %. Det tallet er nok unaturlig høy 
med tanke på at det er større sannsynlighet at våre internasjonale publikasjoner er registrert enn 
publikasjoner med nasjonalt samarbeid, som er skrevet på norsk. Figuren nedenfor24 viser de 25 
landene, som UiA-forskerne publiserte mest sammen med i 2016. USA og Tyskland er de to landene, 
som UiA-forskerne jobber mest sammen med, fulgt av Sverige, UK og Kina. 

 

 

                                                           
24 Kilde: Scival; Scival baserer seg på informasjon fra databasen Scopus, og legger hovedvekt på tidsskriftsartikler. Derfor 

dekker det ikke alt av publikasjoner en forsker har utgitt. Scival har bedre dekning på naturvitenskaplige publiseringer enn 
publiseringer innenfor samfunnsvitenskap/ humaniora. 
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4.1.4 Kunstnerisk utviklingsarbeid   
Det største prosjektet innen kunstnerisk utviklingsarbeid har vært «Music Without Borders», som 
også har mottatt ekstern finansiering. I tillegg har det blitt søkt om midler til ett stort prosjekt: «Live 
sampling reconstruction/deconstruction of musical material» som ikke fikk støtte i denne omgang. 
Prosjektet skal videreutvikles og ny søknad eventuelt fremmes i 2017, sammen med andre prosjekter 
det har vært jobbet med i 2016. Det ble også fremmet en EU-søknad i oktober, til Creative Europe, 
for prosjektet ved navn «ConnectUp». Fakultet for kunstfag har en eksternfinansierte stipendiat 
innen klassisk musikk til et prosjekt innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 

For øvrig informasjon om kunstnerisk utviklingsarbeid vil fakultetet vise til kategorier i Cristin som 
alle fakultetets vitenskapelige ansatte registrerer sine bidrag i. Det gjøres oppmerksom på at Cristin 
ikke er en tilfredsstillende base for kunstfagene, da kategoriene der er noe uklare. I følge de tall vi 
har fra Cristin ligger omfanget rundt kunstnerisk utviklingsarbeid stabilt.  

Kunstnerisk utviklingsarbeid 

 2014 2015 2016 

Museumsutstilling 1 0 0 

Arkitektutstilling 0 0 0 

Kunstutstilling 7 6 4 

Webutstilling 0 0 1 

Annet 94 17 8 

Sum kunstnerisk og museal presentasjon 102 23 13 

Arkitekttegning 0 0 0 

Kunst- og billedmateriale 1 0 4 

Filmproduksjon 4 3 3 

Teaterproduksjon 13 92 8 

Musikk - komposisjon 22 46 11 

Musikalsk framføring 53 106 91 

Sum kunstnerisk produksjon 93 301 117 

Digitale læremidler 3 5 1 

Modell (arkitektur) 0 0 0 

Multimediaprodukt 0 1 0 

Musikk - innspillingsprodukt 1 6 7 

Programvare 2 1 0 

Database 1 1 0 

Lydmateriale 2 0 0 

Annet produkt 2 3 3 

Sum produkt 11 17 11 

SUM 206 341 141 

 

4.2 Eksternt finansiert virksomhet 

4.2.1 Norges forskningsråd (NFR) og Regionale forskningsfond Agder (RFF) 
I 2016 var UiA involvert i ca. 80 NFR-prosjekter hvorav koordinator for 9 større forskerprosjekt. UiA 
var involvert i 10 RFF-prosjekter.  
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NFR-inntekter ved fakultetene i  
2016 inkl. RFF-inntekter25 

(1 000 kr) 

Helse- og idrettsvitenskap              3 649  

Humaniora og pedagogikk              4 349  

Kunstfag                   78  

Teknologi og realfag            20 508  

Samfunnsvitenskap 2 438 

Handelshøyskolen              2 279  

UiA, Fellesadm  1 537 

UiA            34 838 

 

Sammenlignet med andre norske universiteter og høyskoler har UiA potensiale til å innhente flere 
midler fra Norges forskningsråd (figuren under)26. 

 

 

I 2016 ble det sendt inn totalt 54 søknader fra UiA til Norges forskningsråd, hvorav 6 er innvilget. Det 
er enda et par til vurdering. Institutt for nordisk og mediefag har i 2016 fått innvilget et større 
SAMKUL-prosjekt, Innovative Data Visualisation and Visual-Numeric Literacy, ledet av Martin 
Engebretsen. Institutt for naturvitenskapelige fag har også fått innvilget et større MARINFORSK-
prosjekt, A century of change: ecological responses to pollution, climate, and other stressors on the 
Skagerrak coast, ledet av Nils Chr. Stenseth.  Institutt for IKT, har fått innvilget enn IKT-pluss søknad 

                                                           
25 Kilde: UiA, økonomiavdeling. Tallene for 2016 er korrigert slik at de viser prosjektaktivitet finansiert av NFR 
og RFF i 2016 på en mest mulig korrekt måte. Feil i regnskapsføring i 2012-2016 gjør at tidligere tall ikke viste 
faktisk aktivitetsnivå; derfor vises ikke tidligere år. Tallene for 2016 er manuell korrigert og finnes derfor heller 
ikke i DBH eller ander kilder. 
26 Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017 
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med navn, A Wireless In-Home Healthcare Monitoring System for Supporting Independent Living of 
Elderlies, ledet av Matthias Pätzold. 

I 2016 sendte UiA inn 15 RFF-søknader. To av dem ble innvilget. Ett på Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap, og ett på Fakultet for samfunnsvitenskap.  

  Antall NFR-søknader fra UiA i perioden 2014-2016 

  2014 2015 2016 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse- og idrettsvitenskap 2 0 5 1 10 0 

Humaniora og 
pedagogikk 5 1 7 2 14 1 

Kunstfag 1 0 1 0 0 0 

Teknologi og realfag 24 7 32 5 16 2 

Samfunnsvitenskap 11 3 12 1 11 1 

Handelshøyskolen 0 0 7 1 2 1 

UiA 2 2 2 2 1 1 

Sum                  45                   13  66 14 54 6 

 

  Totalbudsjett i søknaden og innvilgede beløp fra NFR 2014-2016 (i 1000 kr) 

  2014 2015 2016 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse- og idrettsvitenskap          12 041                  -              64 599                103            84 218    

Humaniora og pedagogikk          13 083                  60            52 598             8 929          112 037             9 997  

Kunstfag            4 402                  -               7 080                  -        

Teknologi og realfag        256 067          117 630          275 732             7 477          175 399             9 756  

Samfunnsvitenskap          45 509             6 421            55 126                125            79 039                  80  

Handelshøyskolen                 -                    -              80 182                110             4 910                120  

UiA            7 105             5 100             1 690             1 490             3 465             1 500  

Sum        338 207          129 211          537 007            18 234          459 068            21 453  

 

  Antall søknader til RFF fra UiA i perioden 2014-2016 

  2014 2015 2016 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap                    1  1                5  1 

Humaniora og pedagogikk             

Kunstfag             

Teknologi og realfag 2 0                3                   7    

Samfunnsvitenskap 1 1                1                   3  1 

Handelshøyskolen             

UiA             

Sum                3                 1                 5  1              15  2 
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  Søkte og innvilgede beløp RFF 2014-2016 (i 1000 kr)   

  2014 2015 2016 

  Søkt Innvilget Søkt Innvilget Søkt Innvilget 

Helse-og idrettsvitenskap     200 200 200 200 

Humaniora og pedagogikk             

Kunstfag             

Teknologi og realfag             500                -    475   1400   

Økonomi og 
samfunnsvitenskap             

Samfunnsvitenskap             200              200  200 0 200 200 

Handelshøyskolen             

UiA             

Sum             700              200  875 200 1800 400 

 

4.2.2 EU/EØS-finansiering 
 

Horisont 2020 
I 2016 tok UiA del i 14 prosjektsøknader til EUs største rammeprogram for forskning, Horisont 2020 
(H2020). Formålet med rammeprogrammet er å skape økonomisk vekst og flere jobber ved å koble 
forskning og innovasjon gjennom et fokus på fremragende forskning, industrielt lederskap og 
samfunnsutfordringer. For UIA er i tillegg det internasjonale partnerskapet med ledende forskere 
innenfor strategiske satsingsområder en viktig årsak til deltakelse i rammeprogrammet. 

Av tabellen nedenfor vises resultatene for norske universiteters deltakelse i H2020 hittil (2014-1016). 
UiA deltar i totalt 5 prosjekt. Suksessraten for UiA ligger på 12,1 %, omtrent på gjennomsnittet for 
suksessraten blant de norske universitetene. Totalt har UiA sendt 47 prosjektsøknader til H2020, 39 
som partner og 8 som koordinator.  Koordinatorrollen innebærer det overordnede ansvaret, ansvaret 
for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten, og rollen som bindeledd mellom konsortiet 
og EU.  

H2020: Resultater i H2020 for universitetene hittil (per 29.03.2017) 

  Ant. deltakelser Ant. koordinatorer 

Organisasjons-navn i søknader 
i innstilte 
prosjekter 

Suksessrate 
deltakelser i søknader 

i innstilte 
prosjekter 

UiO 557 71 12,7% 214 23 

NTNU 359 40 11,1% 135 13 

UiB 280 56 20,0% 112 17 

UiT 165 23 13,9% 83 6 

NMBU 107 9 8,4% 32 2 

UiA 47 5 10,6% 8 1 

UiS 41 4 9,8% 18 2  

UiN 16 2  12,5%  7 2  

               1 762  234 13,3 % 736 83 

Kilde: Norges forskningsråd, 2017 

Fire av fem prosjekt UiA deltar med i H2020 ligger innenfor security-området, hvilket gjør UiA til det 
universitetet i Norge med flest prosjekter innen dette området.  Det er det tverrfaglige 
forskningssenteret Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) som deltar i disse prosjektene som 
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partner i tre og koordinator ett prosjekt Det er prosjektet iTrack (Integrated system for real-time 
tracking and collective intelligence in civilian humanitraian missions) som koordineres fra Agder. 
Prosjektet handler om å utvikle en løsning som sporer bistandsarbeidere i felten, og samtidig gjør det 
enklere for lederne å ta gode beslutninger basert på sanntidsanalyse av tilgjengelig informasjon. I 
tillegg er CIEM partner i prosjektet COMRADES (Collective Platform for Community Resilience and 
Social Innovation during Crises) som handler om å istandsette samfunn ved bruk av intelligente sosio-
teknologiske løsninger for å hjelpe dem med å koble seg på og respondere til krisesituasjoner. CIEM 
er også partner i prosjektene Smart Mature Resilience som handler om å gjøre europeiske byer mer 
motstandsdyktige mot klimaendringer og Reaching Out som handler om å teste og sette sammen 
eksisterende teknologi for å gi best mulig støtte i krisesituasjoner utenfor Europa. 

I 2016 fikk UiA tildelt et nytt H2020- prosjekt, finansiert gjennom Marie Skłodowska- Curie 
programmet. CLOVER: Robust Control, State Estimation and Disturbance Compensation for Highly 
Dynamic Environmental Mechatronic Systems, har som mål å utvikle en ny metodikk innen et miljø-
mekatronisk kontrollsystemdesign basert på tverrfaglig kunnskap.  Prosjektet er et 
samarbeidsprosjekt mellom Norge, Tyskland, Østerrike, Belgia, Storbritannia, Mexico og Japan. 
Prosjektet har oppstart i januar 2017. 

 

H2020: Resultater pr program i søknader for UiA - inkl evt. ERC-søknader med status reserve som har 
blitt til kontrakt per 29.03.201727 

  Ant. deltakelser Ant. koordinatorer 

Program-kortnavn (h2020) i søknader 
i innstilte 
prosjekter 

Suksessrate 
deltakelser i søknader 

i innstilte 
prosjekter 

ERC  4     2   

MSCA  12 1  8,3%  2   

Sum Excellent Science: 16 1  6,3%  4   

LEIT ICT 8 1  12,5%  2    

LEIT SPACE 1      

Sum Industrial Leadership: 9 1 11,1% 2   

ENV 2     

HEALTH  4         

SECURITY  9 3 33,3% 2 1 

SOCIETY  5         

Sum Societal Challenges: 20 3 15,0% 2 1 

CAREER  1         

SCIENCE 1     

Sum Science with and for 
Society: 2         

Sum totalt H2020: 47 5 10,6% 8 1 

 

Andre EU-prosjekter 
I 2016 ble Agder etter søknad utnevnt til «Reference Site» med tre stjerner i European Innovation 

                                                           
27 Kilde: Norges forskningsråd, 2017. 
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Partnership for Active and Healthy Aging (EIP- AHA). Det betyr at Agderregionen er sett som en 
innovativ foregangsregion innen helsetjenester. UiA /v Senter for eHelse leder dette arbeidet.  

UiA er Lead Partner i Interreg Nordsjø-prosjektet In for Care, som ble innvilget i 2016. In for Care er et 
treårig prosjekt som skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom 
helse- og sosialtjenestene og frivillige. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom Norge, 
Skottland, Nederland, Sverige, Danmark og Belgia. 

UiA er også partner i et Interreg, ScandTick Innovation, som ble innvilget i 2015. ScandTick Innovation 
er et prosjekt innen forskningsfeltet flåttbårne sykdommer. Prosjektet ledes av Sørlandet sykehus HF 
og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige, og det har til sammen 11 svenske, danske og norske 
partnere.  

 

  

EU totale inntekter/FP7 og H2020  
Inntekt per fakultet i 2016 

(i 1000 kr)28 

 
EU FP7//H2020 EU totalt 

Helse- og idrettsvitenskap 34 34 

Humaniora og pedagogikk   

Kunstfag   

Teknologi og realfag 3 657 4 226 

Samfunnsvitenskap 806 844 

Handelshøyskolen   

UiA, Fellesadm  12 

UiA samlet 4 497 5 116 

  

En komplett oversikt over alle EU-prosjekter der UiA deltar, finnes i vedlegg 2: EU-finansierte 
prosjekter ved UiA 2007-2016. 

                                                           
28 Kilde: Universitetet i Agder, økonomiavdelingen, 2017. I tabellen vises aktivitet finansiert gjennom EU i 2016. På grunn av 
tidligere feil i regnskapsføring vises ikke tidligere år. Tallene for 2016 er manuelt korrigert slik at aktivitet skal fremkomme 
på en mest mulig korrekt måte (uten regnskapsfeil) i tabellen. Disse korrigerte tallene vil derfor ikke kunne finnes igjen i 
DBH eller andre rapporter. 
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4.3 Styrets satsingsområder 

4.3.1 Toppsatsingsområder/andre satsingsområder 

Gjennom flere ulike vedtak har universitetsstyret valgt ulike faglige toppsatsings- og satsingsområder 
som får tilført strategiske ressurser for å utvikle seg til ledende forskningsmiljøer. Områdene er 
eHelse og omsorgsteknologi, Krisehåndtering (Center for Integrated Emergency Management, CIEM) 
og Mekatronikk. Styret har også vedtatt å etablere et nettverk om profesjonsfaglig forskning med UiS 
og UiN.  

Under følger en omtale av satsingsområdene som var aktive i 2016, samt Nettverk om 
profesjonsforskning. 

eHelse og omsorgsteknologi: 
Senter for eHelse og omsorgsteknologi har i 2016 hatt stor aktivitet på prosjekter, søknader og 
arrangementer både som arrangør og deltagere. Senteret har vært initiativtaker og medforfattere på 
åtte prosjektsøknader av ulik størrelse. En av disse var en EU-søknad, en til Interreg, en til Regionale 
forskingsfond Agder (RFF), og seks til Norges forskningsråd. I tillegg ble to skissesøknader sendt inn 
for å kvalifisere til å sende inn fulle søknader. Den største og viktigste søknaden til Norges 
forskningsråd var i tre trinn, en skisse i juni 2015, deretter en forprosjektsøknad i 2015 og til slutt full 
IKT-Fyrtårn søknad sendt i februar 2016. Denne søknaden vant dessverre ikke helt frem.  
EU-søknadene ble dessverre ikke innvilget, men samarbeidet fortsetter i noen av disse prosjektene 
for evt. nye søknader. Interreg-søknaden ble akseptert i september og prosjektet er startet opp. 
Senteret er «lead beneficary» i dette prosjektet. Søknaden til RFF med en bedrift som prosjekteier 
ble dessverre ikke akseptert, men senteret fikk gjennom en forprosjektsøknad og venter fremdeles 
på svar fra to av hovedsøknadene til Norges forskningsråd. 

Forskerforum for eHelse har fortsatt møte en gang i måneden og dette er så langt meget vellykket 
med deltagere fra alle tre fakultetene og noen eksterne fra bl.a. HiT og SSHF. 

Senteret har fortsatt arbeidet med EIP-AHA, B3 (European innovation partnership, Active and healthy 
aging, B3-Integrated Care) hvor senteret er «lead partner» for Agdergruppen med god hjelp fra 
Sørlandets Europakontor. Dette samarbeidet blir blant annet brukt til posisjonering og til å finne 
partnere til nye søknader om prosjekter i Horisont2020. I 2016 ble Agder etter søknad utnevnt til 
«Reference Site» med tre stjerner og senteret leder dette arbeidet. Det betyr at senteret har fått 
europeisk annerkjennelse for arbeidet i regionen. 

Senteret har laget en ny strategiplan for senteret for 2017 – 2021 som er godkjent i styringsgruppa. 
Det jobbes nå med en handlingsplan. 

Det ble bestemt i siste styringsgruppemøte å skifte navn til Senter for eHelse og denne saken er 
sendt ut til alle fakultetene for godkjenning. 

Senteret jobber for å involvere flere forskere og miljøer. Stor økning i aktiviteten både internt og 
eksternt gjør at det er et stort behov for å ansette og knytte til seg flere forskere. For tiden er 
nærmere 50 personer ved UiA involvert i senterets søknader og prosjekter. 

eHelse har utlyst to postdoc stillinger i 2016 uten å få kvalifiserte søkere. Arbeidet med å finne gode 
kandidater fortsetter i 2017.  Senterets post.doc i eHelse gikk i 2016 over til fast stilling ved Fakultet 
for helse og idrettsvitenskap, og er en styrking av miljøet. 
 

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 
CIEM har etablert seg som det ledende forskningsmiljøet i Norge innen teknologistøttet beredskap 
og krisehåndtering, og er internasjonalt anerkjent som et sterkt og innovativt forskningssenter. 



58 
 

CIEM deltar i fire H2020-prosjekter, hvorav 1 som koordinator. Forskerne i CIEM bidrar aktivt med 
publisering i ledende vitenskapelige tidsskrifter og internasjonale konferanse-proceedings, samt 
redaktørarbeid og organisering av konferanser og workshops. 

CIEMs visjon er å videreutvikle sin posisjon som et ledende forskningssenter, basert på tverrfaglig 
samarbeid. CIEM er aktiv i prosjektakkvisisjon og har flere søknader til Norges forskningsråd til 
evaluering og jobber med utvikling av nye EU-søknader. CIEM Lab skal utvikles som en Living Lab for 
forskning og innovasjon i samarbeid med representanter for ulike brukermiljø. Det er planlagt å 
etablere et PhD-kurs for CIEM-stipendiater, med bidrag fra de ulike faggruppene i CIEM 

CIEM omfatter totalt ca. 20 forskere og 5 stipendiater fra to fakulteter. I tillegg er 5 nye 
stipendiatstillinger lyst ut for 2017, hvorav 2 tverrfaglige MNT-stipend. CIEM ønsker å fortsette å 
tiltrekke seg dyktige ph.d.- og post.doc kandidater, gjennom prosjektfinansiering og tildeling av KD-
stipendiater fra de involverte instituttene. Som følge av redusert tilknytning for to sentrale forskere 
ved instituttet, professor Ole-Christian Granmo og professor Tina Comes, ønsker CIEM å lyse ut en ny 
professorstilling tilknyttet Institutt for IKT. I tillegg vil ledelsen i CIEM arbeide aktivt med å involvere 
flere forskere fra aktuelle fagmiljø ved UiA. 

Senteret har i 2016 hatt tre prof. II tilknyttet, fra Grenoble Informatics Laboratory, Frankrike, Delft 
University of Technology, Nederland og Massey University, New Zealand. CIEM har et stort 
internasjonalt nettverk, gjennom deltagelse i EU-prosjekter og fagmiljøet i ISCRAM. Senteret 
samarbeider med TU Delft i prosjektet iTrack og vil bygge opp vårt samarbeid med denne 
institusjonen når professor Tina Comes tiltrer i en stilling der i løpet av våren 2017. 

I april 2016 gjennomførte vi en internasjonal workshop med 12 inviterte toppforskere fra ulike 
europeiske land, som ga innspill til videre forskningsområder for CIEM. Dette har resultert i flere 
ph.d.-prosjekter. I september 2016 ble det avholdt en internasjonal workshop med tema «Disaster 
eHealth» i samarbeid med Auckland Institute of Technology og University of Nebraska Omaha. 

CIEM sendte i 2016 inn 7 prosjektsøknader: 3 på europeisk nivå (H2020/COST/ECHO), 1 på nordisk 
nivå (Nordforsk), 2 NFR-søknader og 1 AAUKF-søknad. AAUKF-søknaden ble innvilget og 1 NFR-
søknad fikk god karakter. Noen av søknadene er ennå ikke avgjort. Enkelte av søknadene vil bli 
bearbeidet og sendt inn på nytt. 

CIEM har i 2016 arrangert og deltatt på en rekke workshops og fagseminarer med deltagelse fra 
arbeids- og samfunnsliv: 

 I februar var CIEM medarrangør av en workshop på UiA om «Emergency preparedness og 
disaster management», sammen med Universitetet i Stavanger 

 I mars gjennomførte senteret en workshop i Oslo med deltagelse fra sentrale nasjonale 
beredskapsaktører (DSB, Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, FFI, Telenor, 
NVE, Røde Kors, samt Teknologirådet og Norges forskningsråd) 

 I mai deltok vi med stand på Kristiansandskonferansen i Kilden med 200 deltagere fra ulike 
beredskapsorganisasjoner. 

 I september deltok CIEM på den internasjonale øvelsen Triplex med deltagere fra 36 
organisasjoner i 70 land, og bisto DSB som lokal arrangør med organisering av studenter som 
rollespillere og evaluering av øvelsen, samt innlegg på pre-exercise workshop. 

 I oktober 2016 arrangerte vi en workshop med regionale beredskapsaktører som ledd i 
prosjektsøknad til AAUKF om virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering som senere ble 
innvilget. Aktørene er partnere i prosjektet. 

Det meste av forskningsarbeidet i CIEM dekkes av deltagernes egen forskningstid, samt eksterne 
prosjektmidler. Strategiske midler fra UiA benyttes til å dekke en andel av arbeidstiden til senterleder 
og vise-leder fra Fakultet for samfunnsvitenskap. I tillegg benyttes midlene til å dekke 
forskningsassistenter, faglige reiser og nettverksbygging. 
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Mekatronikk 
SFI Offshore Mechatronics startet opp april 2015 med UiA som vertsinstitusjon. Professor Geir 
Hovland fra Institutt for ingeniørvitenskap er senterleder. Senteret består av 19 partnere, hvorav 7 
forskningspartnere og 12 bedriftspartnere. Norges forskningsråd bidrar med 96 mill. kroner i et 
budsjett på tilsammen 213 mill. kroner over 8 år. Forskningsaktiviteten utføres i 6 arbeidspakker, 
som alle bidrar til målet om autonome offshore operasjoner, der kostnad, sikkerhet og miljø er 
viktige elementer.  

I 2016 var det tilsammen ansatt 15 PhDér og 1 Post.doc, fordelt på UiA, NTNU og RWTH Aachen. 
NTNU avdeling Aalesund og Universitetet i Aalborg ansetter sine første stipendiater i 2017. Flere av 
stipendiatene er rekruttert fra industripartnere, som i løpet av de siste årene har hatt store 
nedbemanninger grunnet en nedgang i markedet og etterspørsel. Dette gir en ekstra forankring i 
industrien, samt verdifulle bidrag inn i forskningen i senteret. Alt om senterets aktiviteter er å finne 
på SFI Offshore Mechatronics hjemmeside: https://sfi.mechatronics.no/.   

Profesjonsforskning  
Nettverk for profesjonsrettet forskning (PRONETT) har som mål å utvikle et sterkt forskningsmiljø på 
tvers av profesjonsutdanningene. Dette formålet samsvarer godt med generelle målsettinger om å 
styrke forskningen i og for utdannings- og velferdsprofesjoner og mer spesifikt med følgende 
målsetting i Langtidsplan for høyere utdanning og forskning (Meld.St.7 (2014-2015): «En mer 
kunnskapsbasert tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling, med særlig vekt på forskningssvake og 
tverrsektorielle områder av strategisk betydning» (s. 26). I tillegg til å arbeide på tvers av 
profesjonene, vektlegges samarbeidet med praksisfeltet. Slik har PRONETTs profil et samskapende 
preg. Nettverkets hovedaktivitet er seminarer. Spørsmålet om hvordan vi kan styrke nettverkets 
forskningsprofil og om vi bør utvikle nettverket til et senter, er et prioritert tema i nettverkets 
arbeidsutvalg. I 2016 ble det søkt forskningsmidler fra NFR-programmet FINNUT, uten at det ble 
tildelt midler. Nettverkets arbeidsutvalg følger aktivt med på relevante utlysninger og fortsetter sitt 
arbeid med søknader om midler til forskning på tema som er relevante for nettverket og de 
involverte profesjonene. Nettverket har per i dag 91 medlemmer som kommer fra alle fakulteter ved 
UiA, og eksterne medlemmer fra institusjoner som SSHF og Agderforskning.  

Forskerskolen PROFRES (nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på 
områdene helse, velferd og utdanning) har i 2016 gjennomført sitt andre hele driftsår. 
Hovedaktiviteten er knyttet til forskerskolesamlinger vår og høst som veksler mellom ph.d.-kurs og 
symposier. PROFRES har pr. i dag tatt opp 50 ph.d.-kandidater og av disse kommer 9 fra UiA. 
Forskerskolen startet opp som et samarbeid mellom UiN, UiS og UiA. Fra og med høsten 2016 er også 
HSN en hovedsamarbeidspartner. Styret for PROFRES registrerer økt interesse for skolen både fra 
kandidater som søker opptak og fra andre utdanningsinstitusjoner.  

PRONETT har en strategisk bevilgning på 3,1 millioner fra universitetsstyret. Dette inkluderer 
medlemsavgift til forskerskolen PROFRES. 

 

4.3.2 Forskningsgrupper  
Forskningsgruppene ved UiA er under stadig utvikling. Flere fakulteter har satt i gang evalueringer av 
gruppene, med henblikk på deres størrelse, sammensetning, opptak av stipendiater og forholdet 
mellom interne og eksterne medlemmer. Fakultetene har også bedret presentasjonen av gruppen på 
nettsidene, gjort dem mer enhetlige og søker fremover å også ha informasjonen på engelsk. Rollen 
som forskningsgruppeleder ses som betydningsfull for gruppenes utvikling, og i første samling ved 
UiAs eget program for forskningsledelse var nettopp forskningsgruppene og videreutvikling et tema.  

  

https://sfi.mechatronics.no/
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 Antall forskningsgrupper 

 2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 8 8 8 

Humaniora og pedagogikk 22 20 21 

Kunstfag 6 8 7 

Samfunnsvitenskap 5 7 11 

Teknologi og realfag 19 17 17 

Handelshøyskolen 6 7 9 

Tverrfakultære grupper 6 5 7 

SUM 72 72 80 

 

4.3.3 Forskningsledelse  
I 2016 ble det startet et nytt program i forskningsledelse. Målgruppen er forskningsgruppeledere og 
instituttledere. Programmet består av tre samlinger.  

4.3.4 Plan for Forskning og utvikling 
Da Styret vedtok Strategi UiA 2016-2020 (S-sak 59/16), ba Styret om at det også skulle utarbeides en 
plan for forsking og utvikling med et 10-års perspektiv. Planen har vært diskutert i dialogmøte 
mellom viserektor for forsking, formidling og nyskaping og fakulteta i årsskiftet 2016/2017. På 
dialogmøta kom det fram seks tema, som var relevant for alle fakulteta. Disse ble videre diskutert på 
et arbeidsseminar i februar 2017. Basert på dette har det blitt lagt et høringsutkast, som skal drøftes 
videre. Planen skal vedtas i Styremøte september 2017. 

4.4 Samspill mellom forskning og utdanning 
En kartlegging som ble gjennomført i 2015 viser at UiA er på god vei, men at det fortsatt er 
nødvendig å ha fokus på forskningsbasert utdanning. 

I strategiplanen for 2016-2020 er det vedtatt at UiA skal styrke koblingen mellom utdanning, 
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det skal blant annet skje ved at studenter skal møte, og bli 
inkludert i, forskningsarbeid på et tidlig tidspunkt i utdanningsløpet.  

I 2016 ble det opprettet en ny støtteordning – Studenter i forskningsprosjekter.  Målet med 
ordningen er å stimulere flere studenter til å bidra aktivt i forskningsprosjekter. Å involvere flere 
studenter i forskningsprosjekter vil kunne gi gevinster på mange nivåer, både ved å heve studenters 
kunnskap om forskning generelt og forskning ved UiA spesielt, ved å forbedre støtten i 
forskningsprosjekter, samt lettere kunne rekruttere gode studenter til videre forskningskarrierer. 
Etter at studentene har vært med i forskningsprosjekt skal de skrive et blogginnlegg om sine 
erfaringer.  

4.5 Fagevalueringer 
Målet med fagevalueringer er å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet i et 
internasjonalt perspektiv, samt framskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og 
effektivitet i forskningen. Fagevalueringer gjennomføres av Forskningsrådet. I 2016 deltok UiA i 
fagevalueringer innen utdanningsforskning (UTDEVAL), samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL), 
humanistisk forskning (HUMEVAL). Der SAMEVAL i hovedsak igangsettes i 2017, ble store deler av 
HUMEVAL og UTDEVAL gjennomført i 2016, deriblant oppnevning av evalueringskomite, innsending 
av dokumentasjon etterspurt av Forskningsrådet, og egenvurdering. HUMEVAL avsluttes i juni 2017, 

http://www.uia.no/studenter-i-forskningsprosjekt
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hovedrapporten skal inn i mai. I UTDEVAL skal evalueringskomiteen levere endelig rapport desember 
2017, og arbeidet avsluttes i februar 2018. 

4.6 Forskningsetikk 
Universitetets bidrag til den nasjonale og internasjonale forskningen avhenger av at medarbeiderne 
har bevisste etiske holdninger til sin forskningsvirksomhet. Forskningen ved UiA skal være preget av 
fire grunnverdier: Åpenhet, tillit, ansvar og respekt. UiA har retningslinjer for behandling av saker 
vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet.  

I januar 2016 kom det opp en mediesak knyttet til en av våre forskere, som har et stort antall 
publikasjoner. Styret vedtok å undersøke saken og ba Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i 
forskning og foretar en gjennomgang. I løpet av 2016 innhentet Granskingsutvalget opplysninger fra 
alle parter i saken og kom med sin uttalelse i februar 2017. Granskingsutvalgets rapport finnes her 
https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2017/ny-granskingsuttalelse/. Utvalget belyser 
publiseringen fra en rekke sider, og konkluderer med at forskeren ikke har opptrådd vitenskapelig 
uredelig. Rapporten er nyansert og granskingsutvalget påpeker at de «finner det forskningsetisk 
kritikkverdig at forskeren ikke har forklart seg for utvalget. Hensett til at det ikke foreligger formell 
forklaringsplikt for utvalget, er det ikke grunnlag for å klassifisere kritikkverdig manglende opplysning 
av saken som et tilfelle av vitenskapelig uredelighet.» Universitetet i Agder kritiseres for å ikke ha 
rutiner for å behandle spørsmål om forskningsetikk og at saken kunne vært nærmere undersøkt. 
Utvalget gir følgende anbefaling: Granskingsutvalget anbefaler at UiA fremover tar sikte på å bygge 
kultur for forskningsetikk forankret i forskningsmiljøene selv og som del av arbeidet med 
forskningskvalitet ved institusjonen. De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) kan kontaktes for 
råd og veiledning om forskningsetikk. UiA vil bruke kommentarene fra Granskingsutvalget 
konstruktivt i arbeidet videre. 

Høsten 2016 ble det etablert nye retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning og 
studentoppgaver. Retningslinjene kom på plass etter et grundig arbeid gjennomført av en intern 
arbeidsgruppe med medlemmer både fra fellesadministrasjon om fakultet. UiA samarbeidet også 
med NSD i utviklingen av de nye retningslinjene for å sikre at de var i henhold til lovverket. Arbeidet 
med å gjøre retningslinjene kjent og implementere avviksrutiner vil fortsette i 2017.  

Et forskningsetisk utvalg er under etablering. 

  

https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2017/ny-granskingsuttalelse/
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5 Samfunnskontakt og samfunnsutvikling 

5.1 Formidling 

5.1.1 Formidlingsmodul og formidlingsarkiv 
Dokumentasjonssystemet Cristin rommer muligheter for å rapportere resultater av faglig arbeid i 
mange ulike kategorier, og et utvalg av disse kategoriene inngår i formidlingsmodulen i UiAs 
budsjettmodell. UiA var en foregangsinstitusjon i sektoren for stimulering av formidlingsaktivitet med 
økonomisk uttelling for det enkelte fakultet, og hadde lenge en økning. Men de siste par årene ser vi 
en viss nedgang i antallet registrerte formidlingsaktiviteter. Det er ikke gjennomført en analyse av 
hvilke typer formidling som er redusert, eller hva som kan være årsaken til dette.  

  Formidlingspoeng 2014-2016 

  Poeng 2014 %-andel Poeng 2015 %-andel Poeng 2016 %-andel 

Helse- og idrettsvitenskap 274,2 14,7 216 12,9 190 11,5 

Humaniora og pedagogikk 829 44,5 736 43,2 691 41,7 

Kunstfag 83,4 4,5 103 6 92 5,6 

Samfunnsvitenskap 210,2 11,3 165 9,5 185 11,2 

Teknologi og realfag 344,8 18,5 325 19,1 339 20,5 

Handelshøyskolen 119,8 6,4 159 9,3 160 9,7 

Sum             1 861  
                 

100              1 704  
                 

100              1 657  
                 

100  

 

5.1.2 AURA 
AURA (Agder University Research Archive) er universitetets åpne arkiv for vitenskapelige artikler, 
avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved UiA. I UiAs strategiske plan 2010-2015 
hadde man som strategisk mål at minst 30 % av den faglige publiseringen skal bli digitalt tilgjengelig i 
åpne publiseringsarkiv innen utgangen av strategiperioden. Dette målet ble ikke nådd. I UiAs strategi 
2016-2020 er mål for publisering i open access ikke tallfestet. Tabellen under viser utviklingen de 
siste årene. 

  AURA deponering 2014-2016 

  2014 2015 2016 

Godkjente publikasjoner 705 722 702 

Deponerte publikasjoner i AURA 190 (13 nivå 2) 78 (alle nivå 1) 120 (5 nivå 2) 

Andel deponert 27 % 11 % 17 % 

 

  Godkjente publikasjoner NVI Deponerte publikasjoner Andel deponert 

 Tidsskriftsartikler                                                482                                           86  18 % 

 Antologiartikler                                                207                                           34  16 % 

 

5.1.3 Forskningsdagene, Eilert Sundt og andre formidlingsaktiviteter 
Forskningsdagene 2016 ble arrangert i perioden 16.-27. september. Årets tema var «Grenser». 
Forskningsdagene arrangeres nasjonalt i regi av Norges forskningsråd, og er et årlig arrangement. UiA 
er vertskap og arrangør for hovedtyngden av arrangementene under Forskningsdagene i begge 
Agder-fylkene, og har deltatt ved Forskningsdagene siden starten i 1995. Forskningsdagene er et av 
universitetets største enkeltstående formidlingstiltak og synliggjøringsprosjekt i egen region. 
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Aktiviteter i Aust- og Vest-Agder i 2016: 

• Forskningstorg i Arendal og i Kristiansand  

• Forskningskonferanser for 5.-klassinger fra hele Agder, på Campus Kristiansand og på Campus 
Grimstad 

• 14 kronikker fra UiA forskere i Agderposten og Fedrelandsvennen i tiden 13. – 25. september (16 
skribenter - 6 kvinner / 10 menn) http://www.uia.no/uia/news?tags%5B%5D=Kronikk 

• «Møt en forsker» i videregående skole (utlån av forskere til videregående skoler i hele Agder) i 
tiden 15. september – 15. oktober. 

• Ti nye forskerportretter på video på uia.no http://www.uia.no/forskning 

• Lærerutdanningene ved UiA arrangerte en elevdag på Campus Grimstad i Forskningsdagene-uken 
(se hele det nasjonale programmet på http://www.uia.no/forskning/forskningsdagene). 

Gjennom programpostene/arrangementene søkte vi å oppnå formidlingskontakt med bl.a. disse 
utvalgte målgruppene: 

• Barn – forskerkonferanser for femteklassinger på begge campus (500 ti-åringer var på besøk) 

• Unge – Møt en forsker, på videregående skoler Agder (ca. 500 elever fikk besøk av en UiA-
forsker) 

• Eldre –kronikker i avisene (flest lesere over 50 år – FVN (71.000) og Agderposten (41.000) har ca. 
112.000 lesere av papiravis daglig. http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/273  

• Familier, allmenhet generelt – Forskningstorgene i Kristiansand og i Arendal (anslått ca 8.000 – 
10.000 besøkende til sammen) 

I utformingen av arrangementene i 2016 ble hovudfokus lagt på følgende punkter: 

• skape begeistring og forståelse for forskning – alle programpostene 

• formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv – alle programpostene 

• bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker – femteklassinger og elever ved 
videregående skoler 

• gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle 
kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden – alle programpostene 

Universitetet i Agder har et utstrakt samarbeid med andre virksomheter i Agder om arrangementer 
under Forskningsdagene. I 2016 var dette tydelig i forbindelse med forskningstorgene, kronikkseriene 
i avisene, samt skolene og de videregående skolene i begge Agderfylkene. I tillegg var det et vesentlig 
samarbeid med Vitensenteret i Arendal i forbindelse med forskerkonferansene for femteklassinger 
på universitetets to campuser. 

På de to forskningstorgene i Kristiansand og Arendal deltok foruten UiA disse: Sørlandet Sykehus HF, 
Tekna, Kreftforeningen, Havforskningsinstituttet, Agder naturmuseum og botaniske hage, Kuben, 
Vitensenteret, Arendal bibliotek og Teknova. 

Produksjon av forskerportretter er et nytt konsept av året. Forskerportrettene er to-minutters lange 
videopresentasjoner av enkeltforskere ved UiA, produsert i samarbeid med IT-Medieavdelingen. 
Portrettene ble aktivt markedsført i perioden rundt Forskningsdagene, og tilbakemeldingene har 
vært gode.  

Eilert Sundt-prisen er også en viktig formidlingsaktivitet for UiA. Eilert Sundt-prisen er en 
forskningspris for ungdom i videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Arrangementet består av en 
elevdag ved UiA på høsten der elevene inviteres til forelesninger der UiAs ansatte presenterer egen 
forskning, og innlevering av skriftlig oppgaver innenfor det samfunnsvitenskapelige fagområdet på 
våren. Deltakelsen er høy, rundt 550 elever deltok på elevdagen. De innleverte oppgavene blir 

http://www.uia.no/uia/news?tags%5B%5D=Kronikk
http://www.uia.no/forskning
http://www.uia.no/forskning/forskningsdagene
http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/273
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vurdert av en jury, og hvert år trekkes tre elevgrupper ut som vinnere. Prisen består av et diplom, 
samt en pengepremie. Det er sjette gangen Fakultet for samfunnsvitenskap, i samarbeid med de 
videregående skolene i regionen, arrangerer dette forskningsopplegget. Arbeidet ledes av et 
samarbeidsutvalg på sju personer, der flertallet er lektorer fra ulike videregående skoler i 
Agderfylkene. Gjennom samarbeidet mellom UiA og de videregående skolene ønsker universitetet å 
oppnå sterkere fokus på samfunnsfaglige problemstillinger i regionen, økt kompetanseoverføring 
mellom de ulike undervisningsinstitusjonene, økt samfunnsengasjement blant ungdom og økt fokus 
på forskning og høyere utdanning. 

Andre formidlingsaktiviteter: 
UiA formidler informasjon om forskningsvirksomheten gjennom mange kanaler og arrangement. 
Nettsider, radio og TV, sosiale medier (Facebook, Twitter, LinkedIN, Instagram, SnapChat), CD- og 
videoproduksjoner og trykksaker blir brukt for å informere om forskningsresultater og annen 
virksomhet ved universitetet. I 2016 ble det lagt ut 229 nyhetssaker på www.uia.no, svært mange 
forskningsrelatert. 35 nyheter ble publisert på www.uia.no/forskning, i tillegg til 26 pressemeldinger 
om disputaser, samt nettsaker på andre UiA-nettsider. I tillegg kommer formidling av vitenskapelige 
konferanser, seminarer og andre arrangementer i regi av UiA og UiA-tilknyttede arrangører, og 
relevant forskningsrelatert informasjon på intra-nettet.  

UiA-ansatte er aktive i offentlig debatt og meningsbrytning, som eksperter på sine fagområder med 
vitenskapelig begrunnede standpunkter i lokale, regionale og nasjonale medier, i intervju- og 
kronikkform, blogger og fagdiskusjoner i sosiale medier. Aktiviteten synes å være økende, men det er 
vanskelig å dokumentere med tall. Kommunikasjonsavdelingen bidrar med skriveråd og 
presentasjonsvink særlig mht. kronikker. 

Forskningsmagasinet TEFT kom med sitt første nummer i 2008, og har siden hatt to utgaver hvert år 
fram til 2015, da den trykte utgaven ble erstattet av nettsider: http://www.uia.no/forskning/teft. Det 
meste av innholdet produseres i dag av Kommunikasjonsavdelingens ansatte. Siden 2009 har UiA 
vært medlem i Foreningen for drift av http://forskning.no. Forskning.no har fått ekstra 
oppmerksomhet som formidlingskanal i 2016, og UiA har bidratt vesentlig til dette nettstedet 
gjennom artikler skrevet av Kommunikasjonsavdelingens medarbeidere. I tillegg bidrar medarbeidere 
ved Institutt for psykososial helse med blogg - http://forskning.no/profil/psykososial-helse, der 
Kommunikasjonsavdelingen bidrar i produksjonen av blogginnleggene.  

Fra 2014 er UiA også medlem av Foreningen SNL, som har ansvaret for utgivelsen av Store norske 
leksikon, som nå er et digitalt leksikon (snl.no). Snaut 19 UiA-ansatte er ansvarlige for fagområder i 
Store norske leksikon. De fagansvarlige hadde ansvar for 31 fagområder og 2351 artikler (14 % flere 
artikler enn i 2015). I tillegg er/var 21 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til UiA. Disse har skrevet 
til sammen 222 artikler. 

 

5.2 Samarbeid med arbeidsliv og samfunnsliv 
UiAs strategi har samfunnsengasjement og nyskaping som ett av sine sentrale satsingsområder:  

̎UiA skal samhandle med regionen om framtidens komplekse utfordringer. (…) I tett samhandling og 
samskaping med omgivelsene (…) (skal UiA) ta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å 
sikre nyskaping og innovasjon i samfunns-, kultur- og næringsliv. ̎29 

UiA har over flere år utviklet omfattende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv på mange områder. 
I en del tilfeller er det inngått formelle samarbeids- og partneravtaler, mens annet samarbeid foregår 
mer uformelt og utvikles gjennom dialog basert på felles interesser og gjensidig nytte.  

                                                           
29 Fra UiAs strategi 2016-2020,  

http://www.uia.no/forskning
http://www.uia.no/forskning/teft
http://forskning.no/
http://forskning.no/profil/psykososial-helse
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5.2.1 Samarbeid på institusjonsnivå 
UiA deltar i mange bilaterale og flersidige samarbeidsrelasjoner med sentrale utviklingsaktører i 
Agderfylkene. Det er et gjensidig fruktbart samarbeid som har utviklet seg til å være en del av den 
ordinære virksomheten, og som i mange tilfeller knyttes sterkt sammen med både undervisningen og 
forskningen ved universitetet. Noen eksempler er omtalt under. 

Næringsnettverkene 
Svært mange bedrifter deltar i samarbeid i næringsklynger og bedriftsnettverk i Agder. Innenfor den 
nasjonale ordningen for Norwegian Innovation Clusters har Agder en GCE-klynge og en NCE-klynge. 
To klynger kultur- og opplevelsesnæringer og IKT har tidligere hatt støtte som Arenaprosjekter.  

GCE NODE er en av tre næringsklynger i Norge som får finansiering som Global Center of Expertice. 
GCE NODE har 72 tilsluttede virksomheter, som for det meste er leverandører av teknologi og 
systemer for offshore drilling og plattformoperasjoner i olje og gassektoren globalt. Store, globale 
selskaper som MHWirth, National Oilwell Varco, MacGregor, Evry og Cameron Sense er tilsluttet GCE 
NODE. GCE NODE tilrettelegger for samarbeid og bygger kompetanse innen mekatronikk, 
robotisering, logistikk og ledelse. UiA har et utstrakt samarbeid med klyngen. Klyngen er også en av 
partnerne i SFI Offshore Mechatronics. UiAs rektor er medlem av styret for GCE NODE.  

NCE Eyde er en av 14 næringsklynger som får finansiering som Norwegian Center of Expertice. NCE 
Eyde har for tiden 37 medlemmer. Kjernemedlemmene er prosessindustribedrifter som produserer 
spesialiserte materialer og kjemikalier til verdensmarkedet. Flere av bedriftene er eid av noen av 
verdens største globale konserner. Alcoa i Farsund, Elkem i Kristiansand, Eramet i Kvinesdal, GE 
Healthcare i Lindesnes, Glencore i Kristiansand og Saint-Gobain Ceramic Materials i Arendal og 
Lillesand er blant de største bedriftene i nettverket. Bedriftene i næringslyngen har høy FoU-aktivitet 
og stadige omstillingsarbeider. Bedriftene i NCE Eyde arbeider kontinuerlig med å redusere egen 
miljøbelastning, og har i fellesskap utarbeidet en innovasjonsagenda som er basert på en optimistisk 
og løsningsorientert tilnærming til klimautfordringene. Instituttleder for Institutt for 
ingeniørvitenskap sitter i styret for Eydenettverket.  

Digin er en av Norges største IT-klynger. Den består av mer enn 75 små og mellomstore IKT-bedrifter 
på Sørlandet. Målet er å samle hele IKT-miljøet på Sørlandet. Medlemmene består både av bedrifter 
som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av 
akademia. UiA har gode fagmiljøer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og 
informasjonssystemer, som er naturlige samarbeidspartnere for nettverket. UiA er representert i 
styret for Digin. 

USUS er en næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i 
Telemark. Nærmere 150 bedrifter er med i nettverket i dag, der Kristiansand dyrepark og Color Line 
er de store aktørene. USUS involverer UiAs forskere på flere felter. Både Handelshøyskolen ved UiA 
og Fakultet for kunstfag er viktige samarbeidspartnere. Klyngen har vært viktig, både i forhold til 
utvikling av reiselivsstudiet ved UiA, men også ved etablering og søking til finansiering av større 
forskningsprosjekter.  

Det er etablert flere nettverk i regionen. I vest er bedrifter sammen om å utvikle gode prosjekter i 
Lister Alliance. I øst er det etablert et nettverk av rundt mekaniske bedrifter i Sørlandsporten 
teknologinettverk (STN). I Lindesnesregionen har bedrifter gått sammen i nettverket SINPRO for å 
samarbeide om innovasjon og produktdesign i tett samarbeid med UiAs Fakultet for teknologi og 
realfag. Mange av bedriftene deltar i flere næringsklynger og -nettverk. 

Et tematisk nettverk, Clean Tech Agder, ledet av Teknova AS, er blitt en viktig aktør og 
premissleverandør på Sørlandet, med årlige konferanser og flere forskningsprosjekter.  

Universitetsbyen Kristiansand 
Det ble utviklet et solid samarbeid med Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, SiA, STA 
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og en rekke aktører innen kulturliv og næringsliv i regionen gjennom utarbeidelsen av Handlingsplan 
for Universitetsbyen Kristiansand 2012 – 2015, som har blitt prolongert til 2017. Handlingsplanen er 
vedtatt både av Universitetsstyret og Bystyret i Kristiansand, og det arbeides godt med 
gjennomføring av handlingsplanens 55 tiltakspunkter innen områdene utdanning og 
kompetanseutvikling, forskning og kunnskapsutvikling, studenttrivsel og attraktivitet, samt 
arealplanlegging og infrastruktur. 

Handlingsplanen har blant annet medført: 

• Utvikling av Kompetansetorget som kontaktarena mellom UiA og arbeidslivet for formidling av 
relevante studentoppgaver  

• Opprettelse av Forum for arealplan og infrastruktur  
Et samarbeidsorgan mellom UiA, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, SiA og 
Statsbygg. Forumet har iverksatt et langsiktig utviklingsprosjekt:  

• Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand  
En fysisk plan for byutviklingen mellom campus og Kvadraturen med idéskisser. Som oppfølging 
er det opprettet: 

• Arbeidsgruppe for utvikling av aksen campus – Kvadraturen 
Arbeidsgruppa skal foreslå tiltak for å redusere reell og opplevd avstand mellom campus og byen. 
Deltakerne er fra de samme organisasjonene som inngår i Forum for arealplan og infrastruktur 
(som er styringsgruppe). 

• Prosjekt Kompetanseregion Kristiansand 
Et samarbeidsprosjekt for å øke Kristiansandsregionens attraktivitet som studie-, bo- og 
arbeidsregion og synligjøre og profilere Kristiansandsregionen overfor relevante målgrupper.  
UiA deltar sammen med Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansand, Agder energi, 
NOV, Vest-Agder fylkekommune, Cultiva, Sørlandets kompetansefond og Hodejeger Åstvedt. UiA 
er representert både i styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektet ble avsluttet 31.12.16 og skal 
videreføres gjennom etablering av Business Region Kristiansand der UiA skal inngå i 
partnerskapet. 

Det skal nå utvikles en ny handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand. Kristiansand kommune, 
UiA og Næringsforeningen i Kristiansand skal sammen utgjøre prosjektgruppen som skal arbeid med 
dette. 

Det er fast møtestruktur mellom UiA-ledelsen og Kristiansand kommune:  

• Årlig møte mellom UiA-ledelsen og Formannskapet i Kristiansand kommune 

• Årlig dialogmøte mellom ordfører/rådmann og Universitetsstyret 

• Årlig møte i Samarbeidsrådet, der også SiA, de andre høyskolene i byen og STA møter. UiA og 
Kristiansand kommune veksler på møteledelse og sekretærfunksjon i toårsperioder.  

Universitetsbyen Grimstad 
Grimstad kommune har vedtatt Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 2013 – 2016/17 (del av 
kommuneplanen). Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med UiA, SiA, STA, Aust-Agder 
fylkeskommune, Grimstad næringsråd, Arendal kommune og Kristiansand kommune.  
 
Det er fast møtestruktur mellom UiA-ledelsen og Grimstad kommune:  

• Årlig møte mellom UiA-ledelsen og administrativ ledelse i Grimstad kommune.  
I tillegg deltar SiA, STA og Ugland (hvis tematikken er relevant). 

• Årlig møte på overordnet/politisk nivå, men alternerende hvert annet år mellom:  
o UiA-ledelsen møter Formannskapet i Grimstad kommune 
o Dialogmøte mellom ordfører/rådmann og Universitetsstyret  
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Dialogmøte med Arendal, Grimstad og NHO 
I 2016 ble det gjennomført et felles dialogmøte mellom UiAs ledelse, formannskapene i Arendal og 
Grimstad samt NHO.  

Arendalsuka 
17. august 2016 arrangerte UiA i samarbeid med Norges forskningsråd, Universitets- og 
høgskolerådet og Arendalsuka seminaret «Tillit som ressurs», der tillitens betydning som fundament i 
det norske samfunn ble belyst. Det deltok ca. 170 personer. 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)  
UiA og Sørlandet sykehus HF har siden 2011 hatt en rammeavtale for samarbeid på mange felt, og fra 
oktober 2014 inkluderer OSO også kommunene på Agder. Avtalen skal regulere samarbeidsformer og 
partenes gjensidige ansvar, oppgaver og plikter. Samarbeidet skal fremme forskningssamarbeid 
mellom partene, legge til rette for praksisundervisning og veiledning av studenter og styrke 
studieprogrammenes kvalitet og relevans. Partene skal blant annet samarbeide om fagseminarer og 
andre fagutviklings- og kompetansetiltak, personellutveksling/delte stillinger og ha dialog om 
utvikling av etter- og videreutdanning. 

Samarbeid med Teknova og Agderforskning 
UiA jobber tett sammen med forskningsinstituttene i regionen og spesielt med Teknova og 
Agderforskning. Det er etablert et samarbeidsutvalg mellom Teknova og UiA, som skal bidra til økt 
prosjektsamarbeid, personalutveksling og felles arrangementer. I slutten av 2016 ble det innledet en 
prosess, der man skulle vurdere en mulig fusjon mellom fem forskningsinstitutter i Sør- og 
Vestlandet, deriblant Teknova og Agderforskning. I denne samanheng ble det også etablert et ad-
hoc-utvalg mellom Agderforskning og UiA for å styrke samarbeid inn i en mulig fusjonsprosess. 

Praxis-sør 
Praxis-sør er et samarbeid mellom fagmiljøer på UiA med de som arbeider innen sosialt arbeid/ 
velferdsfeltet i kommunene i Agder-fylkene, KS, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 
brukerorganisasjoner og Agderforskning. Samarbeidet omfatter forsknings- og utviklingsarbeid som 
ledd i utviklingen av offentlige velferdstjenester, for tiden særlig i barnevernsfeltet, boligsosialt 
arbeid og samspillet mellom kommuner og brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse. Praxis-
sør gir praksisfeltet mulighet til å påvirke utdanningstilbudet ved universitetet og til å bidra i 
utviklingen av profesjonsutdanningene i takt med samfunnets behov.  Gjennom ulike måter å 
organisere relasjonene mellom forskning, utdanning og praksis gis det rom for kunnskapsutvikling 
direkte inn i tjenestene. Praxis-sør består av flere undergrupper: Praxis-bruker, Praxis-barnevern, 
Praxis-sosionomstudent og Praxis-boligsosialt arbeid.  

De eksterne aktørene understreker betydningen av praksisbasert forskning og forskningsbasert 
praksis, og de omtaler samarbeidet i Praxis-sør som svært nyttig og utviklende for regionen. 

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) 
UiA har siden 2009 hatt en samarbeidsavtale med NAV Aust-Agder og Vest-Agder. Formålet er å 
legge til rette for samarbeid på områder der de to institusjonene har felles interesser og ansvar. 
Hovedsamarbeidsområdene retter seg mot 1) studie- og yrkesveiledning og tilrettelegging for NAV-
brukere som er studenter eller potensielle studenter ved UiA, og 2) undervisning og forskning: 
studier der NAV er aktuell framtidig arbeidsgiver og/eller viktig praksissted for studiene, etter- og 
videreutdanning for NAV-ansatte, og forskning og faglig utviklingsarbeid på arbeids- og 
velferdsforvaltningens område.  

En ny, revidert samarbeidsavtale ble signert i februar 2017. 

UiA tok i 2015 initiativ til en dialog med NAV rundt to aktuelle problemstillinger; flyktningsituasjonen 
og arbeidsledigheten som følge av nedbemanninger i olje- og gassrelatert virksomhet i regionen. 
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Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 
UiA samarbeider med Næringsforeningen på flere områder, for eksempel om prosjektet 
Kompetanseregion Kristiansand. Næringsforeningen bidrar blant annet med å gjøre 
Kompetansetorget kjent. UiA har vært medlem av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen siden 
2013. Det er tatt initiativ til at det nærme samarbeidet også skal utvides til næringsforeningene i 
Arendal, Grimstad og Lillesand. 

Sørlandets Europakontor og Internasjonalt Fagråd  
UIA og Sørlandets Europakontor samarbeider om prosjektstøtte til EU-prosjekter, spesielt Interreg-
prosjekter. Europakontoret er med sin representasjon i både Kristiansand og Brussel en viktig 
samarbeidspartner for UIA ved besøk i Brussel, som på informasjonsmøter, ved nettverksbygging 
eller prosjektmøter. UIA deltaker også aktivt i Agderregionens internasjonale fagråd, koordinert av 
fylkeskommunene, sammen med Sørlandets Europakontor.  

UiA samarbeider i det regionale EU-nettverket Horizon South Norway, som Europakontoret tok 
initiativ til å søke, og som fikk gjennomslag hos NFR og startet høsten 2016. Målsettingen for 
nettverket er å få frem flere søknader til EU/ H2020 fra regionen. 

Kilden 
Kilden teater- og konserthus og UiA har en samarbeidsavtale for å fremme og styrke det kulturelle liv 
på Agder og begge institusjonenes utvikling. Ansatte ved Kilden gjør undervisningsoppdrag på 
fakultetet, fakultetets faglig ansatte medvirker på forstillinger, forestillinger/ konserter/ 
oppsetninger og studenter får mulighet til å delta i forestillinger og gis tilgang til prøver, og det legges 
til rette for studentarbeider. 

Sørlandets kunstmuseum 
UiA har også en samarbeidsavtale med Sørlandets kunstmuseum om faglig samarbeid. 

Agder naturmuseum og botaniske hage 
UiA (og tidligere HiA og flere av høyskolene som ble slått sammen til HiA i 1994) og Agder 
naturmuseum og botaniske hage (ANM) har i flere tiår hatt både formelt og uformelt samarbeid.  

I 2010 begynte UiA og ANM et utredningsarbeid for å se på om ANM kunne knyttes til UiA som et 
universitetsmuseum. En arbeidsgruppe konkluderte i november 2013 med å anbefale, under visse 
forutsetninger, sammenslåing. Museets eiere, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, 
og UiAs styre, gikk inn for sammenslåing i 2015. Etter flere års arbeid inn mot Kulturdepartementet 
og Kunnskapsdepartementet, godkjente Kunnskapsministeren i februar 2017 en slik sammenslåing. 

Store FoUI-prosjekter  
Universitetet i Agder er som nevnt aktiv i flere forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt som 
involverer samarbeid både med private bedrifter og offentlig sektor. To av disse er svært omfattende 
og nevnes derfor særskilt.  

SFI Offshore Mechatronics: I 2015 åpnet UiA sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon, en 
ordning gjennom Norges forskningsråd som sikrer betydelig finansiering over 8 år. Senteret har i dag 
en økonomisk ramme på over 210 mill. kroner, og består av 20 partnere. Disse er igjen både 
regionale (både innen oljeteknologiindustrien og IKT-bedrifter), nasjonale og internasjonale. UiA er 
vertsinstitusjon, og det er Fakultetet for teknologi og realfag som utfører prosjektet. Prosjektet har 
betydning for innovasjon og konkurransekraft for hele leverandørindustrien på Sørlandet og 
nasjonalt.  

VRI-Agder: Prosjektet startet opp i 2007 og er Norges forskningsråds satsing på næringsutvikling i 
regionene gjennom bedrifters samarbeid med forskningsmiljøer. I Agder har Energi&Teknologi, 
Kultur og IKT vært satsingsområder, med en ramme på over 230 mill. kroner. Flere hundre bedrifter 
har fått både støtte til forskning og kontakt med forskere gjennom perioden. Så å si alle fakulteter 
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ved UiA har vært involvert i en eller annen form. Prosjektet vil i sin nåværende form ble avsluttet i 
januar 2017. 

Infrastruktur: Mechatronics Innovation Lab (MIL) 
Universitetet vedtok i juni 2015 å etablere Mechatronics Innovation Lab AS og sette i gang bygging av 
et nytt laboratoriebygg på Campus Grimstad. Mechatronics Innovation Lab skal være et 
internasjonalt ledende senter for FoU, innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen 
mekatronikk og beslektede fagområder. Byggeprosessen startet opp høsten 2016, og bygget 
planlegges ferdigstilt i august 2017.  

Selskapet MIL AS er etablert og skal stå for drift og markedsføring. Daglig leder er tilsatt og begynte i 
stillingen 1. januar i år. Laben har til sammen fått tildelt 70 mill kr fra NFD til utstyr. Midlene fra NFD 
skal matches av tilsvarende bidrag fra næringslivet. 

MIL blir sett på som et viktig utviklings- og omstillingstiltak for regional og nasjonal industri. Vi er nå 
inne i en fase der mange bedrifter ønsker å legge om til nye produkter og nye markeder som et 
resultat av problemene i kjølvannet av den lave oljeprisen. Her vil laben spille en viktig rolle. 

MIL vil få unike labfasiliteter, og man er nå inne i en fase der man anskaffer avansert testutstyr og 
piloteringsutstyr, blant annet avanserte roboter. Det vil bli lagt vekt på å utvikle gode modeller for 
samarbeid mellom akademia og næringslivet, og for å ta forskingsresultater videre til piloter og til 
industriell anvendelse. MIL vil dermed bli en viktig møteplass mellom akademia og nasjonalt og 
internasjonalt næringsliv. 

5.2.2 Fakultetenes samarbeid med arbeids- og samfunnsliv 
Avdeling for lærerutdanning 
Avdeling for lærerutdanning har utstrakt kontakt med arbeidslivet. Avdelingen har via avtaler om 
praksis og FOU-arbeid, faste møter med skoleeiere og barnehageeiere, og med skole -og 
barnehageledere. De har også møter med praksisskolene og praksisbarnehagene.  

Representanter fra skole og barnehage deltar i studieråd og arbeidsgrupper for kontinuerlig utvikling 
av utdanningene. Innenfor hvert studieprogram arrangeres det FOU-seminarer, der sektoren 
inviteres. Flere av forskningsprosjektene innenfor lærerutdanningene har tett samarbeid med skoler 
og barnehager. Kristiansand kommune er med i vår ProDigsatsning for utvikling av digital 
kompetanse. 

Mentor-A er et prosjekt finansiert av KD for å gi nyansatte lærere i Agder et mentortilbud. Avdeling 
for lærerutdanning planlegger og administrerer prosjektet, men Institutt for pedagogikk har den 
faglige veiledning til mentorene. KS i Agder er også med i prosjektet. 

Fakultet for helse og idrettsvitenskap 
Det er tett samarbeid med arbeidslivet i regionen, særlig knyttet til praksisutplasseringer. Mange av 
fakultetets studier har betydelig mengde praksis. Det er et tett og godt samarbeid med kommunene 
og SSHF om dette. Fakultetet har et potensiale for å utvide samarbeidet med regionen når det 
gjelder masteroppgaver.  

Det samarbeides tett med regionen på flere forskningsområder. Innen eHelse har regionen blitt 
europeisk referanseområdet, basert på det tette samarbeidet som er mellom offentlige myndigheter, 
næringslivet, akademia og brukere. 

Fakultetet er vertskap for Senter for omsorgsforskning – Sør. Senteret er en del av et nettverk på fem 
regionale sentre.  Hovedaktiviteten er knyttet til kommunesektorens helse- og omsorgssektor. Det er 
mye kontakt med kommunene i regionen gjennom dette senteret. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Fakultetet har et omfattende samarbeid med skoler og barnehager om lærerutdanningene.  Dette 
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samarbeidet styres og administreres av Avdeling for lærerutdanning, som har et omfattende apparat 
og budsjett til dette. I tillegg har fakultetet selv hånd om praksis i masterprogrammet i 
samfunnskommunikasjon og bachelorprogrammet og årsstudiet i spesialpedagogikk. Når det gjelder 
forskning, samarbeider fakultetet med Sørlandet sykehus HF og deltar i eksternt finansierte 
prosjekter med skolen. 

Fakultet for kunstfag 
Fakultetet har et meget tett samarbeid med Kilden teater og konserthus, regulert i årlig oppdaterte 
samarbeidsavtaler. I tillegg har fakultetet et betydelig samarbeid med Teateret og Kunstmuseet 
(SKMU). Fakultetet er sentral samarbeidspartner innen flere festivaler, bl.a. Sandfestivalen og 
Punktfestivalen. 

Fakultet for samfunnsvitenskap 
Fakultetet har et omfattende eksternt samarbeid om både forskning og utdanning.  Bachelorstudiet i 
sosialt arbeid har obligatorisk praksis som del av studiet.  Studiene innen statsvitenskap, 
samfunnsplanlegging og informasjonssystemer har alle avtaler om praktikant/praksisplasser med 
eksterne aktører som Agderforskning, Oxford Research, kommuner/offentlig sektor. Dette er 
verdifullt for studentene da det er med på å gi studiene et praksisnært innhold.  

I de fleste forskningsprosjekter inngår et samarbeid med samfunns- og arbeidslivet, og de fleste 
eksternt finansierte forskningsprosjekter er inngått i et samarbeid med eksterne aktører 
(kommuner/fylkeskommune/bedrifter). En oversikt over samarbeidspartnere i de ulike prosjektene 
ville vært for omfattende å inkludere her. Det ligger for øvrig i fakultetets fagområdes natur å drive 
forskning innenfor områder som er relevante for samfunnsliv/forvaltningen.  Dermed vil et 
omfattende samarbeid med kommuner, fylkeskommune, offentlige etater for øvrig, og også store 
deler av næringsliv og frivillig sektor være en naturlig del av den faglige virksomheten på fakultetet. 

Et lite utvalg av virksomheter som eksempel på samarbeidspartnere i ulike sammenhenger: 
Kommunene på Agder, Regionrådene i Agder, Fylkesmann, NAV, Barneverntjenesten, SSHF, ABUP, 
IMDi, UDI, Node, Digin og flere av regionens IT-bedrifter, Stiftelsen Arkivet, Agderforskning, Oxford 
Research, etc. 

Fakultet for teknologi og realfag 
Fakultetet er hele tiden i tett kontakt med samfunns- og arbeidslivet med det formål å oppdatere og 
vedlikeholde utdanninger. Det gjennomføres hovedsakelig gjennom et bredt spektrum av bachelor- 
og masteroppgaver utført i samarbeide med samfunns- og arbeidslivet, men også via de mange 
forskningsprosjekter som hele tiden gjennomføres.  

Samarbeid om forskning foregår gjennom søknader om og gjennomførelse av forskningsprosjekter 
der fakultetet inngår sammen med aktører fra både samfunns- og arbeidsliv.  

Handelshøyskolen 
Handelshøyskolen har en pågående prosess for å øke forsknings- og utdanningssamarbeid med land 
inkludert i Panorama-strategien til Kunnskapsdepartementet, samt med Japan, Canada og USA. Siden 
juni 2016 har medlemmer av ledergruppen ved fakultetet besøkt universiteter i India, Sør-Afrika, 
Kina, Japan og USA for ytterligere å styrke de strategiske bånd til institusjoner i disse landene. Dette 
har resultert i flere viktige strategiske institusjonsavtaler, og dette arbeidet vil bli videreført løpende. 

Det er et utstrakt samarbeid med arbeidslivet lokalt knyttet til samtlige studieprogram ved 
Handelshøyskolen UiA. I sin enkleste og mest tradisjonelle form er dette knyttet til bruk av 
timelærere og gjesteforelesere inn i emner på de fleste studieprogram. Det er også et stort tilfang av 
næringslivsgenererte problemstillinger som utgangspunkt for masteroppgaver på programmene i 
regnskap og revisjon, økonomi og administrasjon, industriell økonomi og teknologiledelse og 
innovasjons og kunnskapsutvikling. 



71 
 

HR-studiet på Campus Grimstad har i en årrekke sendt ut studenter i bedriftene i regionen. Over 300 
bedrifter har de senere årene hatt nær kontakt med disse studentene. Tilsvarende gjelder for 
programmet i industriell økonomi og teknologiledelse. Det regionale og sentrale 
virkemiddelapparatet har samtidig vært trukket tydelig inn i undervisning på masterprogrammet i 
innovasjon og kunnskapsledelse. 

Masterstudenter på økonomi og administrasjon har de siste årene hatt tilbud om Internship i 
utvalgte norske bedrifter som del av sitt utenlandsopphold. Frem til nå har tilbudet vært begrenset til 
India, Kina, Tanzania og Indonesia. I tett samarbeid med Kristiansand Dyrepark og næringsklyngen 
USUS har Handelshøyskolen ved UiA samtidig tilbudt mellomledere og programstudenter 15 
studiepoeng på BA-nivå i motivasjonell ledelse. Studenter på reiselivsledelse og andre studenter som 
velger gründerlab eller International Laboratory, møter representanter for arbeidsliv som en 
integrert del av undervisning og evaluering. I løpet av de senere årene har flere hundre bedrifter 
vært engasjert i dette tilbudet ved Handelshøyskolen ved UiA. 

Det er en gjengs oppfatning blant samtlige involverte parter at tydelig og direkte involvering fra 
arbeidslivet er en berikelse, men det er også en allment akseptert kjensgjerning at de direkte og 
indirekte kostnadene ved for eksempel Internship-tilbud er svært høye. 

5.3 Innovasjon og kommersialisering  
Innovasjon og nyskaping er et sentralt satsningsområde i vår nye strategi. Det er en del av 
universitets samfunnsoppdrag å aktivt bidra til nyskaping basert på resultater fra forskning og 
undervisning.  

I 2015 ble UiA Nyskaping opprettet og er UiA sin innovasjonssatsing, som skal bistå ansatte og 
studenter fra idé til realisering. UiA Nyskaping imøtekommer alle fakulteter og tilpasser et 
innovasjonsløp som passer for den enkelte ansatte eller student. UiA Nyskaping skal bygge et 
økosystem både internt og eksternt for nyskaping, samt synliggjøre de innovasjonsprosjekter og 
kommersialiseringer som allerede pågår på universitetet. Videre har UiA Nyskaping ansvar for 
formidlingen av UiAs nylig reviderte rettighetspolitikk samt forvaltning av eierskap på vegne av 
universitet.  

UiA opplever en stor interesse for innovasjon blant studentene og jobber aktivt for å imøtekomme 
dette ved å bygge en attraktiv infrastruktur som inkluderer fysiske student inkubatorer ved begge 
campuser samt skreddersydde tilbud. 

  Resultat 

  2014 2015 2016 

Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet utenom EU 
og NFR i forhold til samlede driftsinntekter 3,40 % 5,20 % 5,78 % 

Antall nyopprettede selskaper 2 0 0 

Antall mottatte forretningsideer 8 4 8 

 

5.4 Samfunnsutvikling og samfunnsansvar 

5.4.1 Scholars at Risk og Students at Risk 
Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk av universiteter og høyskoler som globalt 
forsvarer akademisk frihet og menneskerettighetene til forskere, undervisere og studenter. Over hele 
verden blir akademikere ("scholars") angrepet for sine ord, ideer og sin posisjon i samfunnet. UiA har 
vært medlem av SAR siden 2010, og tok i desember 2016 over ledelsen i styringsgruppen for SAR-
Norge.  
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UiAs andre gjesteforsker dro i slutten av 2016 videre til et gjesteopphold i USA, og universitetet er i 
gang med å rekruttere en ny. UiA tok i 2016 imot to studenter via Students at Risk. 

5.4.2 Tiltak for flyktninger 
Arbeidet som ble startet opp i 2015, ble videreført i 2016. 

Innsatsgruppen for flyktninger arbeidet i 2016 med ulike tiltak, som for eksempel koordinering av 
praksisplasser for flyktninger med akademisk bakgrunn og informasjonsmøter om mulighetene for 
høyere utdanning i Norge. Gruppen er i dialog med og inngår i nettverk med kommunale 
institusjoner, frivillige organisasjoner lokalt og på Lesbos samt nasjonalt nettverk i UHR. Det er 
avholdt arrangementer for offentligheten og for UiA-ansatte for å opplyse om flyktningsituasjonen 
generelt i Europa og på Lesbos der UiA har en særlig interesse. Her er det også lagt til rette for 
kunnskapsutveksling mellom UiA-ansatte om relevant forskning. All informasjon fra arrangementene 
er tilgjengelig og kommuniseres for interesserte på nettsiden vår.  

5.4.3 Kompetanseutvikling for omstilling 
Universitetet i Agder oppnevnte våren 2016 en arbeidsgruppe som gjennom kompetanseutvikling 
skulle bidra til omstilling og til at kompetanse beholdes og videreutvikles i regionen. Det ble etablert 
kontakt med arbeidstakerorganisasjoner, NAV og KS for å få fram aktuelle kompetansebehov hos 
regionale bedrifter, kommuner og personer i omstilling.  

I juni 2016 ble det arrangert en stor workshop med innledere fra virkemiddelapparatet, offentlig 
sektor, fagforeninger, næringslivet og UiA. Her ble det satt fokus på kompetansebehov for innovasjon 
og omstilling. Workshopen ga viktige innspill til UiA sin satsing på næringslivssamarbeid, nyskaping og 
EVU. 

Det ble satt i gang spesialtilpassete kurs som dels ble undervist på kveldstid og dels i komprimert 
form innenfor tematikk på bakgrunn av innspill om behov fra fagforeninger ved bedrifter rammet av 
nedgangen innenfor offshoreleverandørvirksomheten. Kursene ble tilrettelagt for å tilfredsstille NAVs 
dagpengeforskrift slik at deltakere som mottok dagpenger, ikke mistet denne ytelsen. Det ble høsten 
2016 gjennomført tre kursopplegg på mellom 7,5 og 10 studiepoeng i henholdsvis digitalisering og 
forretningsutvikling, softwareutvikling og gründerskap. Det deltok til sammen 38 personer på 
oppleggene. Våren 2017 blir det gjennomført fire nye kurs innenfor den samme fagområdene, samt 
helse, miljø og sikkerhet. Temaene er valgt i nært samarbeid med fagforeninger med medlemmer i 
omstilling. 
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6 Forvaltning av ressurser og kompetanse 

6.1 Ansatte 

6.1.1 Nøkkeltall for vitenskapelig ansatte 
 

 

Antall vitenskapelige årsverk har økt fra 599 årsverk i 2015 til 636 i 2016, en økning på 6 %. Antall 
førstestillinger har økt med 3 % slik at andel førstestillinger i prosent av vitenskapelige årsverk 
(eksklusive stipendiater) er 70,3 %. 

Andel årsverk med førstekompetanse 
Andel professor og 

dosent 
Andel førstestillinger i 

% av vit.årsverk 
Andel førstestillinger i % 
av vit årverk (eksl stip) 

Helse- og idrettsvitenskap 12,2 % 50,9 % 60,2 % 

Humaniora og pedagogikk 27,1 % 59,4 % 69,7 % 

Kunstfag 20,4 % 53,3 % 60,8 % 

Samfunnsvitenskap 31,8 % 68,2 % 81,6 % 

Teknologi og realfag 20,9 % 59,2 % 74,1 % 

Handelshøyskolen 32,9 % 66,2 % 76,9 % 

UiA totalt 23,1 % 58,9 % 70,3 % 

 

Det er stor variasjon i andel førstestillinger blant fakultetene, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
og Fakultet for kunstfag har markert lavere andel enn de andre fakultetene. Handelshøyskolen og 
Fakultet for samfunnsvitenskap skiller seg ut med høy andel professorer. For UiA som helhet har 
andelen økt med 1,9 % poeng siden 2015. 

1 Kilde: SAP, personalavdeling. Datauttak pr 1.10 2016. Førstestilling er merket blått og rekrutteringsstilling er 
merket grønt. Postdoktor er både førstestilling og rekrutteringsstilling. 

 

Handels- 

høyskolen

Helse- og 

idretts-

vitenskap

Humaniora og 

pedagogikk
Kunstfag

Samfunns- 

vitenskap

Teknologi og 

realfag

Årverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Kvinner

Førsteamanuensis 16,6 28,4 29,2 13,5 20,5 49,5 157,6 70,9

Professor (inkl Prof II) 20,8 13,4 39,2 11,9 19,3 36,7 141,3 35,1

Forsker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0

Førstelektor 5,0 17,2 15,6 4,7 3,5 9,7 55,6 27,6

Dosent 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 6,0 3,0

Høgskolelærer 0,9 1,5 0,0 0,3 0,0 1,5 4,2 1,4

Universitetslektor 8,8 38,1 37,2 19,7 9,7 30,0 143,5 79,9

Amanuensis 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 2,5 0,5

Forsker 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,9 5,0 1,1

Stipendiat 9,3 18,3 22,0 7,3 11,5 35,3 103,6 52,1

Vit.assistent 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 0,5

Postdoktor 0,5 0,0 3,0 1,0 1,5 7,5 13,5 7,0

Årsverk førstestillinger 43,9 60,0 88,0 31,1 47,8 103,9 374,6 143,5

Vitenskapelige årsverk 66,3 117,8 148,1 58,4 70,1 175,6 636,3 279,0

SUM UIA
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6.1.2 Nøkkeltall for administrativt ansatte 

    Forholdstall 2016 

 

Totalt antall 
årverk 

Antall 
vitenskapelige 

årsverk * 

Antall teknisk-
administrative 

årsverk 

Vit. årsverk/ 
teknisk adm. 

årsverk 

Reg. 
studenter/ 

teknisk adm. 
årsverk 

Helse- og idrettsvitenskap  138,7   117,8   20,9   5,6   94,1  

Humaniora og pedagogikk  169,5   148,1   21,4   6,9   83,2  

Kunstfag  80,8   58,4   22,5   2,6   20,2  

Samfunnsvitenskap  93,4   70,1   23,3   3,0   72,1  

Teknologi og realfag  231,3   175,6   55,7   3,2   47,3  

Handelshøyskolen  82,5   66,3   16,2   4,1   114,4  

Lærer- utdanning  22,3   -     22,3   -     76,4  

Fellesadm  269,8   12,2   257,6   0,0   

UiA  1 088,3   648,5   439,8   1,5   28,9  

 

Ved UiA har antall vitenskapelige årsverk økt med 6 % og antall teknisk-administrative årsverk økt 
med 6 % i 2016 – hvilket medfører at forholdstallet mellom vitenskapelige og teknisk-administrative 
er på linje med 2015. Variasjonen mellom fakultetene er ganske lik fjoråret, og kjennetegnes av et 
langt høyere forholdstall på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og 
pedagogikk og Handelshøyskolen. Antall studenter pr teknisk-administrativt ansatte er med unntak 
av Handelshøyskolen lik eller høyere enn i 2015. For UiA er forholdstallet høyere, og samlet sett 
tyder dette på en mer effektiv administrasjon. 

6.1.3 Rekruttering 
Universitetet er opptatt av å fremstå som profesjonelt, ryddig og effektivt i rekrutteringsprosessene, 
og har opprettholdt fokuset på kompetanseheving innen fagområdet rekruttering for ansatte som er 
direkte involvert i denne prosessen. Universitetet skal drive langsiktig og helhetlig planlegging for å 
rekruttere dyktige medarbeidere. Det er viktig at planene implementerer det overordnede målet om 
at «UiA har som langsiktig mål å ha en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn innenfor alle 
enheter, stillingskategorier og verv». 

Rekrutteringspolitikken skal være basert på gode vurderinger av universitetets kompetansebehov 
både på kort og lang sikt. Ledere er derfor gitt i oppdrag å bruke/samle inn tilgjengelig informasjon 
om fremtidig rekrutteringsbehov, for å lage en strategisk rekrutteringsplan for enhetene. Flere av 
disse planene er på plass, og brukes aktivt som grunnlag for det fakultetsvise rekrutteringsarbeidet. 
Dette arbeidet er videreført også i 2016. Arbeidet med å holde andelen midlertidige tilsatte nede er 
også videreført i 2016. 

Ved utlysning av nye stillinger er det viktig å vektlegge langsiktige behov og ønskede endringer i 
studieportefølje og forskningsprofil. Ifølge UiAs tidligere strategi skal professor- og førstestillinger 
lyses ut internasjonalt. UiA har gode rutiner for å legge ut stillinger på den europeiske websiden 
EURAXESS, men det er behov for å være på andre internasjonale rekrutteringsarenaer utover 
EURAXESS. Det er også tydeliggjort at universitetet må etablere en tydeligere internasjonal profil 
knyttet til rekruttering generelt, og det ble iverksatt et eget «internasjonalt» rekrutteringsprosjekt i 
2016 for å tydeliggjøre denne profilen. Dette arbeidet videreføres i 2017. I 2016 ble 61 % av de 
vitenskapelige stillingene utlyst på engelsk. Det er en oppgang i forhold til 2015 (53 %). 
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6.1.4 Likestilling 
 
 

Kvinneandel 

 Professor og 
dosent 

Førstestillinger 
Vitenskapelige 

årsverk 
Stipendiater 

Helse og idrett 49,3 % 69,1 % 68,6 % 61,6 % 

Humaniora og ped 41,5 % 48,1 % 54,3 % 54,5 % 

Kunstfag 14,3 % 28,9 % 37,1 % 51,7 % 

Samfunnsvitenskap 26,0 % 38,7 % 46,5 % 73,9 % 

Teknologi og real 12,9 % 21,7 % 23,5 % 28,6 % 

Handelshøyskolen 9,2 % 22,1 % 33,5 % 70,3 % 

UiA totalt 25,8 % 38,3 % 43,8 % 50,3 % 

 
Som tabellen viser, er det stor variasjon i kjønnsfordelingen for vitenskapelig ansatte på de ulike 
fakultet, og den gjenspeiler et tradisjonelt mønster mellom ulike fagmiljø. Med unntak av Fakultet for 
helse- og idrettsvitenskap, faller kvinneandelen med høyere kompetansenivå. Fakultet for kunstfag, 
Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen skiller seg ut med svært lav andel professorer. 
Handelshøyskolen har i tillegg utviklet seg negativt i forhold til 2015. Andel kvinner i førstestillinger 
går litt opp på UiA, men to fakultet (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Handelshøyskolen) har 
fallende andel. Stipendiater er en viktig rekrutteringsarena, kvinneandelen blant disse kan være en 
indikator for framtidig utvikling. Med unntak av Fakultet for teknologi og realfag har alle fakultetene 
mer enn 50 % kvinnelige stipendiater.  

Universitetet i Agder startet 1. juli 2015 på et 3-årig prosjekt som er en del av Forskningsrådets 
Balanseprogram, og som Norges forskningsråd delfinansierer med 50 %. Prosjektet sikter på å øke 
andelen kvinnelige professorer på UiA til 35 % innen prosjektperiodens utløp. Balanseprosjektet 
består av ulike tiltak som skal bidra til at flere av våre kvinnelige førsteamanuenser får opprykk til 
professor, og i tillegg øke andelen kvinnelige professorer gjennom nyrekruttering. Likestilling er også 
på agendaen i alle ledersamlinger, samt kurs i forskningsledelse, for å bidra til en likestillingskultur.  

Prosjektet inneholder også en forskningsmodul som utføres av Agderforskning. 

Etter halvgått prosjektperiode, konstaterer vi at andelen kvinnelige professorer er økende, fra 19,2 % 
pr 01.10.15 til 25,4 % pr 01.10.16. 

6.1.5 Internasjonalisering, mobilitet og HRS4R 
Universitetets i Agder nye strategi «Samskaping av kunnskap» har definert «Globalt mindset» som 
ett av tre satstingsområder som skal tydeliggjøre UiAs profil og gi retning for utøvelsen av 
samfunnsoppdraget. Formålet med satsingsområdet «Globalt mindset» er å styrke UiAs posisjon som 
attraktiv samarbeidspartner og UiAs internasjonale profil. 

Satsingsområdet «Globalt mindset» danner grunnlag for internasjonaliseringsarbeid ved UiA i 2016-
2020. Det er definert to tiltaksgrupper «UiA Connect» som går på profilering og markedsføring av 
UiAs forskning og utdanning mot det globale samfunnet, og «GoUiAbroad» som går på å styrke UiAs 
posisjon som et universitet med et åpent internasjonalt miljø for læring og samskaping. 

UiAs database for internasjonaliseringsaktiviteter ble lansert våren 2016. Databasen inneholder 
informasjon om UiAs partnere, prosjekter og forbindelser. Det er registrert 687 partnere fra ca 70 
land med 1525 relasjoner til UiA. Databasen vil være et viktig verktøy for videre 
internasjonaliseringsarbeid ved UiA.  



76 
 

I tillegg, har UiA bestemt i 2016 å gjennomføre en harmonisering av sine aktiviteter i Afrika. Flere av 
UiAs fakulteter har hatt mye samarbeid med partnere i Afrika over lang tid. Med formålet om å 
utvikle en overordnet handlingsplan for UiAs fremtidige aktiviteter i Afrika ble det nedsatt en 
prosjektgruppe som ledes av Øystein Djupedal, og som skal levere sitt forslag til handlingsplanen 
høsten 2017. Gruppens mandat inkluderer også utvikling av en database med informasjon om 
universitetets prosjekter med partnere i afrikanske land, inkludert men ikke begrenset til utdannings- 
og forskningsprosjekter, vitenskapelige artikler og samarbeidsprosjekter. 

Universitetet mottar årlig ca. 30 stipender til ansatte for mobilitet for undervisning og mobilitet for 
opplæring gjennom det felleseuropeiske programmet Erasmus+. Tabellen under viser en oversikt 
over personer per fakultet som har benyttet seg av ordningen i studieårene 2014-2015 og 2015-
2016. Et av underprosjektene i «Global mindset» er en intern støtteordning som skal øke interessen 
til ansattutveksling gjennom Erasmus+ gjennom et tilleggsstipend. Ordningen er et svar på relativt 
lave stipendsatser i Erasmus+ programmet, noe som påvirker interessen til programmet i en negativ 
retning. Det er også iverksatt andre tiltak for å øke interessen blant ansatte for slik stipendordning, 
blant annet regelmessige møter og presentasjoner på fakulteter og institutter.  

Våren 2017 starter UiA et kurs i engelsk språk for de administrative ansatte, som inkluderer 
undervisning på campus og en uke utveksling ved Norwegian Study Center i York, University of York, 
Storbritannia. Deltakere får utvekslingen finansiert gjennom Erasmus+ ansattstipend for opplæring. I 
første omgang vil kurset ha 10 deltakere fra Studieavdelingen, Servicetorget og Biblioteket som 
jobber mye med internasjonale studenter (0-linje). Planen er at kurset vil være åpent for alle ansatte 
ved UiA fra og med høsten 2017. Kurset arrangeres i samarbeid mellom Forskningsadministrativ 
avdeling og PULS. 

 

Erasmus+ ansattmobilitet (utgående)30 

 

Studieår 2014-201531 Studieår 2015-2016 

 Mobilitet for 
undervisning 

Mobilitet for 
opplæring 

Mobilitet for 
undervisning 

Mobilitet for 
opplæring 

Helse- og 
idrettsvitenskap 0 2 0 0 

Humaniora og 
pedagogikk 5 1 1 1 

Kunstfag 4 0 4 0 

Samfunnsvitenskap 0 0 1 2 

Teknologi og realfag 7 2 5 3 

Handelshøyskolen 1 0 0 0 

Fellesadministrasjon 0 5 0 2 

Sum 17 10 11 8 

 

Universitetet har også et formål i å øke antall prosjekter gjennom andre nøkkelaksjoner i det 
felleseuropeiske programmet Erasmus+. Målet er å søke om flere prosjekter innenfor Key Action 2: 
Strategic partnerships og Knowledge alliances samt i å øke deltakelsen i Key Action 1: Learning 
mobility of individuals med spesiell vekt på Globalt mobilitet og Felles Mastergrader. Fakultet for 

                                                           
30 Kilde: Mobility Tool – EU rapporteringsverktøy for mobiliteter. Inngåenge ansattmobilitet er ikke et 
sentralisert tiltak på UiA derfor foreligger det ingen statistikk. Mobility Tool registrerer kun de av deltakerne 
som leverer inn sine rapporter, noe som ikke kan være en pålitelig informasjonskilde. 
31 Studieåret brukes på grunn av ordningens regler 
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kunstfag og Fakultet for samfunnsvitenskap har i 2016 fått UiAs første stipendene gjennom Erasmus+ 
Globalt Mobilitet ordningen (student- og ansattmobilitet med Albania og Sri Lanka tilsvarende). 
Målet er å øke antall stipender, land og deltakende fakulteter i 2017. 

Universitetet har ett sentralt stimuleringstiltak for innkommende forskermobilitet: 
gjestestipendordningen. Denne ordningen er fortsatt viktig i forhold til nettverksbygging og 
prosjektutvikling. Etterspørselen etter slike stipend har økt betraktelig i 2016 som et resultat av en 
aktiv promotering av ordningen. 

  Fordeling av gjestestipend32 

  2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 2 1 14 

Humaniora og pedagogikk 4 0 10 

Kunstfag 0 0 6 

Samfunnsvitenskap 5 6 7 

Teknologi og realfag 6 8 10 

Handelshøyskolen 3 5 6 

Sum               20                20               53  

 

UiA er partner i Peder Sæther Center, Berkeley, USA. Også i 2016 fikk en av våre forskere tildelt 
stipend fra senteret. Totalt i perioden 2013-2016 har 6 forskere fra UiA fått stipend fra Peder Sæther 
Center. 

HRS4R 
I 2011 sluttet UiA seg til Charter and Code, på norsk ‘Den europeiske erklæring om forskere’ og 
‘Atferdsregler for rekruttering av forskere’, som består av 40 generelle prinsipper for og krav til 
forskere og deres arbeidsgivere. Prinsippene omfatter emner som for eksempel forskningsetikk, 
kjønnsbalanse, karriereutvikling, mobilitet og IPR (immaterialrettigheter). UiA besluttet seg også for å 
implementere disse prinsippene, noe som innebar utarbeidelse av en avviksanalyse og en 
handlingsplan for å rette opp eventuelle avvik. Handlingsplanen ble etter noe omarbeiding formelt 
godkjent av EU-kommisjonen og UiA fikk rett til å benytte logoen HR Excellence in Research. Videre i 
implementeringsprosessen ble det gjennomført en egenevaluering ved årsskiftet 2015/16. Denne 
viste at det var arbeidet godt med mange av tiltakene i handlingsplanen. Egenevalueringen ble 
godkjent av EU i januar 2016. 

EU arbeidet videre med utvikling av implementeringsprosessen og denne er nå blitt permanent og 
betegnet som HRS4R, Human Resources Strategy for Researchers. Rekrutteringsdelen er blitt 
ytterligere vektlagt ved at institusjonene i HRS4R-prosessen også må forholde seg til et 
kvalitetssikringsverktøy for rekruttering som har fått betegnelsen OMT-R, Open, Merit-based and 
Transparent Recruitment. Personalavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling samarbeidet 
høsten 2016 om å gjennomføre en analyse av UiAs rekrutteringspraksis og policy i forhold til OMT-R. 

Utvikling og implementering av ny strategi for UiA fra 2016 og utvikling av ny FoU – plan for perioden 
2017-2027 gjør det nødvendig med en omfattende revisjon av handlingsplanen for HRS4R. Arbeidet 
med dette ble påbegynt i 2016 og vil fortsette videre i 2017. Den nye handlingsplanen vil være et 
viktig grunnlag for neste trinn i implementeringsprosessen, som er en ekstern evaluering utført av 
Europakommisjonens konsulenter. 

  

                                                           
32 Kilde: Tildelingsdatabase til Forskningsadministrativ avdeling 
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6.1.6 Midlertidig ansatte 

 2014 2015 2016 

Helse- og idrettsvitenskap 8,1 % 13,1 % 10,8 % 

Humaniora og pedagogikk 13,2 % 9,1 % 12,6 % 

Kunstfag 19,8 % 12,8 % 17,4 % 

Samfunnsvitenskap 10,8 % 18,4 % 17,5 % 

Teknologi og realfag 16,1 % 15,1 % 18,3 % 

Handelshøyskolen 12,5 % 18,7 % 14,9 % 

Lærerutdanningen 25,3 % 32,0 % 29,1 % 

Fellesadministrasjonen 12,0 % 12,9 % 14,4 % 

UiA 13,4 % 14,1 % 15,3 % 

 

Andel midlertidig ansatte ved UiA har økt fra 13,4 % i 2013 til 15,3 % i 2016. Andel midlertidige 
årsverk, spesielt blant vitenskapelig ansatte, har vært høyt i sektoren, og det er et uttrykt mål fra KD 
å redusere denne. UiA har over tid arbeidet med å få denne andelen lavere, og hadde lav andel 
sammenlignet med sektoren for øvrig. De to siste årene har andelen økt, og det er gjennomgående 
en økning for de fleste av fakultetene. Eksternt finansierte prosjekter bidrar ofte til en økning i 
midlertidig ansatte. Lavt antall midlertidig ansatte ved UiA kan delvis forklares ved relativt få eksternt 
finansierte prosjekter.  
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7 Vedlegg  
Vedlegg 1: Søkere og opptatte studenter til studier ved UiA med oppstart høst 2016 

Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2016 

Antall 
primær-
søkere 
2016 

Antall 
primær-

søkere pr 
plass 
2016 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Opptatte 
studenter 

2016 

Opptatte 
studenter 

2015 

Endring 
2015- 
2016 

                  

  Avdeling for lærerutdanning 580  1 676    1 448  595  625  -30  

  Samordna opptak 460  834  1,8  806  481  492  -11  

Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs (master) 10  53  5,3  26  30  13 17  

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs (master) 30  124  4,1  46  51  29 22  

  Lektorutdanning 8-13, Engelsk 10  36  3,6  27        

  Lektorutdanning 8-13, Fremmedspråk 10  6  0,6  6        

  Lektorutdanning 8-13, Fysikk 0  0            

  Lektorutdanning 8-13, Historie 5  27  5,4  42        

  Lektorutdanning 8-13, Matematikk 20  27  1,4  13        

  Lektorutdanning 8-13, Norsk 10  21  2,1  19        

  Lektorutdanning 8-13, Religion 5  13  2,6  16        

  Lektorutdanning 8-13, Samfunnskunnskap* 10  23  2,3  22  79  77 2  

Bac Barnehagelærerutdanning, Grimstad 35  69  2,0  77  39  42 -3  

  Barnehagelærerutdanning, Krs 140  200  1,4  159  144  151 -7  

Yrk Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grm 35  41  1,2  47  29  32 -3  

  Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 70  97  1,4  154  55  75 -20  

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 70  97  1,4  152  54  73 -19  

  Lokalt opptak 120 842 7,0  642 114 133 -19  

Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs (master) 0 4   5   3 -3  

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs (master) 0 18   2 4 2 2  

Bac Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 40  44  1,1  83  24  40 -16  

Yrk Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, heltid 50  630  12,6  451  59  61 -2  

  Praktisk pedagogisk utd (PPU) yrkesfag, deltid 30  146  4,9  101  27  27 0  

  * totalt opptakstall for hele lektorutdanningen             0  

  Handelshøyskolen 500  1 980    2 101  682  711  -29  

  Samordna opptak 370  1 203  3,3  1 446  476  528  -52  

Mas Økonomi og administrasjon 90 155 1,7  191   94 -94  

Bac Markedsføring og ledelse 60 342 5,7  432 81 102 -21  

  Opplevelsesbasert reiseliv 30 76 2,5  89 28 33 -5  

  Rettsvitenskap 55 205 3,7  251 78 70 8  

  Øk.adm. Grm 45 118 2,6  119 59 69 -10  

  Øk.adm. Krs 90 307 3,4  364 230 160 70  

  Lokalt opptak 130 777 6,0  655 132 126 6  

Mas Innovasjon og kunnskapsutvikling 25 57 2,3  59 21 15 6  

  Regnskap og revisjon 30 214 7,1  150 42 39 3  

  Økonomi og administrasjon 60 431 7,2  355 58 60 -2  
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Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2016 

Antall 
primær-
søkere 
2016 

Antall 
primær-

søkere pr 
plass 
2016 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Opptatte 
studenter 

2016 

Opptatte 
studenter 

2015 

Endring 
2015- 
2016 

Års HR og organisasjonsutvikling 15 75 5,0  91 11 12 -1  

  Etter- og videreutdanning 0 0   0 74 57 17  

EVU Excutive Master of Business Administration         29 26 3  

 EVU-studier/emner         45 31 14  

  Fakultet for helse og idrettsvitenskap 705 2122   2150 1007 840 167  

  Samordna opptak 443 1484 3,3 1435 554 457 97  

Bac Ernæring, mat og kultur 16 64 4,0 75 28 22 6  

  Folkehelsearbeid 24 58 2,4 48 29 29 0  

  Idrett 20 72 3,6 84 41 28 13  

  Sykepleie, Grm 115 331 2,9 264 141 115 26  

  Sykepleie, Krs 160 551 3,4 550 167 139 28  

  Vernepleie, Grm 35 196 5,6 166 52 48 4  

Års Ernæring, mat og kultur 16 77 4,8 81 17 16 1  

  Friluftsliv 15 32 2,1 36 31 22 9  

  Idrett 42 103 2,5 131 48 38 10  

  Lokalt opptak 262 638 2,4 715 204 216 -12  

Mas Folkehelsevitenskap 25 73 2,9 93 13 21 -8  

  Helse og sosialinformatikk 25 37 1,5 30 36 23 13  

  Idrettsvitenskap 20 77 3,9 63 13 12 1  

  Klinisk helsevitenskap 25 31 1,2 34 13 18 -5  

  Psykisk helsearbeid (deltid) 35 64 1,8 66 35 22 13  

  Spesialsykepleie 32 102 3,2   35   35  

Bac Sykepleie, distriktsvennlig 30   0,0 127   45 -45  

Halvår Helse og fitness 20 96     23   23  

Påb Psykisk helsearbeid 30 96 3,2 82 36 38 -2  

  Psykososialt arbeid med barn og unge 20 62 3,1 63     0  

  Sexologi 0     157   37 -37  

  Andre studier med opptak i 2015             0  

  Etter- og videreutdanning         249 167 82  

EVU EVU-studier/emner         249 167 82  

        0  

  Fakultet for humaniora og pedagogikk 1087 1455   1274 1291 1327 -36  

  Samordna opptak 744 995 1,3 885 888 924 -36  

Bac Andvendt filosofi 30 27 0,9   20   20  

 Engelsk 40 31 0,8 29 30 29 1  

  Historie 50 66 1,3 47 59 65 -6  

  Kommunikasjon (0850 og 0851) 42 86 2,0 72 44 52 -8  

  Litteratur, film og teater 10 24 2,4 10 12 8 4  

  Nordisk språk og litteratur 25 9 0,4 16 15 29 -14  
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Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2016 

Antall 
primær-
søkere 
2016 

Antall 
primær-

søkere pr 
plass 
2016 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Opptatte 
studenter 

2016 

Opptatte 
studenter 

2015 

Endring 
2015- 
2016 

  Oversetting og interkulturell kommunikasjon, eng 25 49 2,0 52 31 36 -5  

  Pedagogikk 30 41 1,4 40 39 36 3  

  Religion, etikk og kultur 25 15 0,6 8 24 12 12  

  Skolebibliotekkunnskap, deltid 15 61 4,1 59 25 30 -5  

  Spesialpedagogikk 0     89   35 -35  

  Tysk (utfasing) 10   0,0 3 1 12 -11  

Års Engelsk 65 90 1,4 73 55 58 -3  

  Filosofi 60 55 0,9 42 107 107 0  

  Fransk 20 13 0,7 8 19 16 3  

  Historie 100 69 0,7 53 78 154 -76  

  Kommunikasjon (0794 og 0663) 23 38 1,7 46 36 25 11  

  Litteratur, film og teater 9 14 1,6 15 13 12 1  

  Nordisk språk og litteratur 25 40 1,6 32 52 43 9  

  Pedagogikk 30 191 6,4 133 40 34 6  

  Religion og etikk 60 36 0,6 20 131 87 44  

  Spansk 20 26 1,3 23 39 24 15  

  Tysk 30 14 0,5 15 18 20 -2  

  Lokalt opptak 343 460 1,3 389 179 178 1  

Mas Engelsk 15 26 1,7 40 11 8 3  

  Historie 15 31 2,1 19 20 11 9  

  Nordisk språk og litteratur (inkl NOU) 15 25 1,7 13 9 6 3  

  Pedagogikk 20 64 3,2 64 15 23 -8  

  Religion, etikk og samfunn 10 17 1,7 14 5 7 -2  

  Samfunnskommunikasjon 20 73 3,7 60 20 23 -3  

Hår Norsk som andre språk og kulturkunnskap 60 116 1,9 73 54 44 10  

  Skolebibliotekkunnskap 1 25 58 2,3 74 14 17 -3  

  Skolebibliotekkunnskap 3 15 12 0,8   14   14  

  Comparative educational studies (vår) 20           0  

  Likestilling 23           0  

  Spesialpedagogikk 1 (vår) 30           0  

  Spesialpedagogikk 2 30 27 0,9 22 12 11 1  

Påb Filmvitenskap og filmproduksjon 12 7 0,6 5 4   4  

  Religionsstudier i Asia (opptak vår 15) 33 4 0,1 5 1   1  

  Andre studier med opptak i 2015       58   28 -28  

EVU Etter- og videreutdanning         224 225 -1  

 EVU-studier/emner         224 225 -1  

                0  

  Fakultet for Kunstfag 177 175   556 244 213 31  

  Samordna opptak 75 133 1,8 135 114 100 14  
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Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2016 

Antall 
primær-
søkere 
2016 

Antall 
primær-

søkere pr 
plass 
2016 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Opptatte 
studenter 

2016 

Opptatte 
studenter 

2015 

Endring 
2015- 
2016 

Bac Faglærerutdanning i teater 20 12 0,6 6 14 11 3  

  Kunst og håndverk 17 17 1 18 22 16 6  

Års Drama 5 17 3,4 22 29 28 1  

  Kunst og håndverk 8 28 3,5 31 16 15 1  

  Musikk 25 59 2,4 58 33 30 3  

  Lokalt opptak 102 42 0,4 421 119 113 6  

Mas Kunstfag  15 42 2,8 45 17 16 1  

  Utøvende musikk, klassisk (inkl 9441) 8   0,0 16 13 16 -3  

  Utøvende musikk, rytmisk 23   0,0 25 26 10 16  

Bac Faglærerutdanning i musikk, klassisk  8   0,0 8     0  

  Faglærerutdanning i musikk, rytmisk 8   0,0 47 14 16 -2  

  Utøvende musikk, klassisk 8   0,0 52 18 18 0  

  Utøvende musikk, rytmisk 13   0,0 197 26 21 5  

  Utøvende musikk, klassisk 4   0,0 1 5 3 2  

Halvår Teater for barn og unge 15           0  

  Andre studier med opptak i 2015       30   13 -13  

EVU EVU-studier/emner         11   11  

                0  

  Fakultet for teknologi og realfag 750 2012   2043 1297 1049 248  

  Samordna opptak 380 820 2,2 889 631 632 -1  

Mas Industriell økonomi- og teknologiledelse 20 88 4,4 63 24 25 -1  

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 10 13 1,3 10 8 4 4  

Bac Bioingeniør  20 89 4,5 104 33 32 1  

  Biologi 15 39 2,6 31 26 35 -9  

  Ingeniørutdanning, byggdesign 65 216 3,3 278 83 101 -18  

  Ingeniørutdanning, data 50 187 3,7 193 86 81 5  

  Ingeniørutdanning, elektronikk 25 101 4,0 94 33 36 -3  

  Ingeniørutdanning, fornybar energi 75 149 2,0 188 76 84 -8  

  Ingeniørutdanning, maskin      95 246 2,6 306 104 100 4  

  Matematikk 10 16 1,6 10 9 19 -10  

  Multimedieteknologi og -design 50 62 1,2 103 62 54 8  

Års Biologi 20 25 1,3 16 24 14 10  

  Fysikk 15 19 1,3 15 25 12 13  

  Matematikk 30 36 1,2 34 38 31 7  

  Programmering og multimedia           4 -4  

  Andre studier med opptak i 2015             0  

  

Korrigert for søknader til bachelor ingeniør i lokalt 
opptak* -120 -466   -556     0  

  Lokalt opptak 370 1192   1154 220 219 1  

Mas Akvatisk økologi (opptak ved HiT) 10     19    0  
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Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2016 

Antall 
primær-
søkere 
2016 

Antall 
primær-

søkere pr 
plass 
2016 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Opptatte 
studenter 

2016 

Opptatte 
studenter 

2015 

Endring 
2015- 
2016 

 Bygg, master 25 103 4,1 80 27 18 9  

 Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master 10 1 0,1 3   2 -2  

  Fornybar energi 30 98 3,3 61 38 30 8  

  Industriell økonomi- og teknologiledelse 30 197 6,6 140 27 37 -10  

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 35 68 1,9 59 31 19 12  

  Matematikkdidaktikk 10 14 1,4 9 6 1 5  

  Mekatronikk, sivilingeniør 35 165 4,7 116 32 33 -1  

  Multimedia og læringsteknologi 20 20 1,0 23 8 18 -10  

Bac Ingeniørutdanning for fagskoleteknikere 10 15 1,5 21     0  

Års Teknologi for lærere i grunnutdanningen 20 25 1,3   18   18  

Påb IKT årstudium 10 20 2,0 29 5 4 1  

  Programmering og multimedia 5   0,0 14     0  

Annet Realfagskurs på nett         28 31 -3  

  Andre studier med opptak i 2015       24   26 -26  

  

Søknader til bachelor ing. i lokalt opptak (TRES- og 
Y-vei)* 120 466   556    0  

EVU Etter- og videreutdanning         446 198 248  

 EVU-studier/emner         446 198 248  

                0  

  Fakultet for samfunnsvitenskap 560 1368   1526 809 779 30  

  Samordna opptak 405 1014 2,5 1040 523 475 48  

Bac IT og informasjonssystemer 55 188 3,4 159 87 76 11  

  Samfunnsplanlegging og kommunikasjon 30 42 1,4 38 35 39 -4  

  Sosialt arbeid 70 403 5,8 405 82 86 -4  

 Sosiologi 30 57 1,9 65 43 44 -1  

  Statsvitenskap 40 53 1,3 75 58 55 3  

  Utviklingsstudier 30 65 2,2 52 39 39 0  

Års IT og informasjonssystemer 20 52 2,6 57 35 20 15  

  Samfunnsfag (høst og vår) 40 24 0,6 63 32 34 -2  

 Sosiologi 30 33 1,1 67 47 35 12  

  Statsvitenskap 30 31 1,0 24 32 23 9  

  Utviklingsstudiet 30 66 2,2 35 33 24 9  

  Lokalt opptak 155 354 2,3 486 144 122 22  

Mas Global utvikling og samfunnsplanlegging 40 137 3,4 119 37 33 4  

  Informasjonssystemer 30 54 1,8 52 27 22 5  

  Statsvitenskap og ledelse  30 96 3,2 61 19 21 -2  

  Sosiologi og sosialt arbeid 30 67 2,2 71 24 29 -5  

Hår Europeisk integrasjon 25   0,0 183 37 17 20  

EVU Etter- og videreutdanning 0   0 0 142 182 -40  

 Ledelse - masterprogram         40 65 -25  
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Type Studieprogram 

Antall 
plasser 

2016 

Antall 
primær-
søkere 
2016 

Antall 
primær-

søkere pr 
plass 
2016 

Antall 
primær-
søkere 
2015 

Opptatte 
studenter 

2016 

Opptatte 
studenter 

2015 

Endring 
2015- 
2016 

  EVU-studier/emner     102 117 -15  

                0  

  Uspesifisert underenhet 120 154   546 872 821 51  

  Forkurs for ingeniørutdanning, Krs 60   0,0 280 50 56 -6  

  Forkurs til ingeniørutdanning, Grm 60 154 2,6 266 83 80 3  

  Forkurs i matematikk i lærerutdanningen         9     

  Enkeltemner         530 482 48  

  Utvekslingsstudenter - inn         200 203 -3  

                0  

  Sum Samordna opptak 2 877  6 483  2,4  6 636  3 667  3 608  59  

  Sum Lokalt opptak 1 602  4 459  2,8  5 008  1 984  1 928  56  

  Sum Etter- og videreutdanning         1 146  829  317  

  SUM UIA 4 479  10 942    11 644  6 797  6 365  432  

 

Dokumentasjon 

Datakilder:  

• DBH; Opptatte studenter. Totalfinansiert HØST. Interne søkere er ikke inkludert.  Opptatte studenter 
inkluderer studenter som har registrert seg og betalt semesteravgift innen 1.oktober.  

• Samordna opptak; søkertall pr april 2016. 

• Opptakskontor; Søknadstall for lokalt opptak og antall studieplasser pr program.  Tall pr april 2016. 

Studieprogram som har endret navn eller andre små justeringer er satt opp i samme linje for å vise tidsserier. 
Spesialiseringer er slått sammen. For bachelorstudier i ingeniør vises totaltall pr ingeniørprogram (slått sammen 
tall for NOM, TRES, og Y-vei). 

Antall studieplasser er inklusive plasser som er reservert til interne søkere. Innmeldte plasser til SO er derfor litt 
lavere. Antall studieplasser kan avvike noe fra styrevedtak høsten-15 som følge av endringer ifm opptak.  

For studieprogram med lokalt opptak vil en primærsøker kunne søke til andre institusjoner parallelt. For 
studieprogram i Samordna opptak kan man kun være primærsøker til et studieprogram ved en institusjon.  
Primærsøkere i SO og LOK er derfor ikke sammenlignbart.  

Opptak til EVU-program har andre frister enn til ordinære program. Antall studenter på EVU-program kan derfor 
være høyere enn det denne oversikten viser pga etterslep i rapporteringen.  
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Vedlegg 2: EU-finansierte prosjekter ved UiA 2007-2016 

Fagmiljø/ Senter Tids-
perspektiv 

Program Prosjektnavn (tittel) Tilskudd fra 
EUs ramme-
program for 
forskning 

(Total 
tildeling i 

Euro) 

Tilskudd til 
andre tiltak/ 
programmer  
finansiert av 

EU (Total 
tildeling i 

Euro) 

Koordi-
nator-
rolle  

(JA/NEI) 

   
2007-2013 

   

Pedago-gikk 2006-2008 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci Mutual  100 000 NEI 

Pedago-gikk 2007-2009 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci Acerish  120 000 NEI 

Pedago-gikk 2007-2009 
LLP - 
Grundtvig Grundtvig  60 000 JA 

IS 2007-2010 EEA Grants 
Development of Widzeme 
University, Latvia                   52 000 NEI 

Folkehelse, Ernæring 
og Idrett 2007-2010 EEA Grants 

Healthy Lifestyles - Adam 
Mickiewicz University, Poznan  700 000  

IKT 2008-2010 
CIP-PSP-
ICT 

eGovMoNet: Utvikling av metode for 
e-forvaltning. Spesielt med tanke på 
bruketilfredshet og effektivitet(2008-
2010). 494 000   JA 

IKT 2008-2010 JFS-PSP 
SEMPOC: Simulation Exercise to 
Manage Power Cut Crises  540 000  NEI 

Matematikk 2008-2011 EEA Grants 
Joint education programme 
University of Nitra, Slovakia  60 000 NEI 

IS 2009-2011 
CIP-PSP-
ICT 

 ADD ME: ICT user friendly 
administrations, public services and 
inclusion 

0 
(Cancelled)  NEI 

Folkehelse Ernæring 
og Idrett 2009-2012 

FP7 
Cooperation 
Health 

ENERGY: EuropeaN Energy 
balance Research to prevent 
excessive weight Gain among 
Youth  250 000  NEI 

Musikk 2009-2012 
Interreg 
Baltic Sea 

First Motion: Distribution of digital 
content production  240 000 NEI 

IKT 2010-2014 
FP7 People 
IRSES 

S2EUNet: Security, Services, 
Networking and Performance of 
Next Generation IP-based 
Multimedia Wireless Networks 670 000  JA 

Utvikling 2011-2015 
FP7 People 
IRSES 

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

eHelse 2012-2014 
Interreg 
North Sea iAge: e-inclusion in ageing Europe  320 000 NEI 

Natur-vitenskap 2012-2014 
Interreg 
KASK-ØKS Scantick  100.000 NEI 

IKT 2012-2015 

FP7 
Cooperation 
Security 

PRECYSE: Prevention, protection 
and REaction to Cyber attackS to 
critical infrastructurEs 500 000  NEI 

Ingeniør 2012-2015 

FP7 
Cooperation 
ICT 

Hesphestos: Hard Material Small-
Batch Industrial Machining Robot  300 000  NEI 
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eHelse 2013-2015 
CIP-PSP-
ICT 

United4Health: UNIversal solutions 
in TElemedicine Deployment for 
European HEALTH care 100 000  NEI 

Matematikk 2013-2015 

LLP - 
Leonardo 
Da Vinci EuroSmile  125 000 NEI 

Ingeniør 2013-2015 
Eurostars 
Eureka            RoxSolidCell 350 000  NEI 

Ingeniør 2013-2015 EEA Grants 

STOW: Small Wind Turbine 
Optimized for Wind Low Speed 
Conditions  300.000 NEI 

IKT/Ingeniør 2013-2016 

FP7 
Cooperation 
ICT 

SEMIAH: Scalable Energy 
Management Infrastructure for 
Aggregation of Households 560.000  NEI 

   2014-2020    

Kunstfag 2014-2018 

DG 
Education 

and Culture PLATFORM shift+   NEI 

CIEM 2015-2018 H2020 Smart Mature Resilience 422 474  NEI 

Natur-vitenskap 2015-2018 
Interreg 

KASK-ØKS ScandTick Innovation  180 000  

CIEM 2016-2018 H2020 

COMRADES: Collective Platform for 
Community Resilience and Social 
Innovation during Crises 332 122  NEI 

CIEM 2016-2019 H2020 

iTrack: Integrated system for real-
time TRACKing and collective 
intelligence in civil-ian humanitarian 
missions 693 381  JA 

CIEM 2016-2019 H2020 

"Reaching out-  Demonstration of 
EU effective large scale threat and 
crisis management outside the EU" 400 956  NEI 

Informasjonssystemer  Erasmus+ MASTIS  34 015 NEI 

Matematiske fag 2012-2016 
Life Long 
Learning 

M3EaL: Migration, Multiculturalism, 
Mathematics Education and 
Language  36 000 NEI 

Natur-vitenskap 2015-2018 
Interreg 

ØKS 

MarGen: Spisskompetanse inom 
marin och akvatisk ekologi och 
genomforskning for uthållig 
førvaltning av fisk och skaldjur i 
Skagerak-Kattegat-Øresund  138 603 NEI 

Ingeniør 2016-2019 
Interreg 

ØKS Green Building A-Z  130 800 NEI 

   SUM 4 018 933 2 016 418  

       
Forklaring på programnavn: 

EEA Grants: EØS-midler til de nye EU-lande i Øst- og Sentraleuropa 
   

CIP-PSP-ICT: EUs Competitiveness and Innovation Programme for Policy Support, tematisk område IKT.  

JFS-ICT: Prosjekt for EU direktoratet for Justice, Freedom and Security    

Interreg Baltic Sea: EUs program for interregionalt samarbeid i Østersjøområdet    

FP7: EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling    

Eurostars: EUREKA program for innovative SMB-bedrifter    

LPP: EUs utdanningsprogram for livslang læring    
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Vedlegg 3: Forskningsgrupper  

Forskningsgrupper 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Mat og ernæring fra tidlig utvikling (FEED) 

Helsefremming i et familieperspektiv (HEIFA) 

Helsetjenester - etikk og kvalitet (HEQ) 

Forskningsgruppe i psykisk helsearbeid (MHR) 

Fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet (PASTA) 

Helseøkonomi 

Tjenesteutvikling 

SEP-HER Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Agder Irish network (AINE) 

Barnehager, barndom og barnehagelærerutdanning 

Didaktikk 

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskoleutdanning 

Modelling Religion in Norway (MODRN) 

Etikk  

Forum for fremmedsspråkdidaktikk 

Historisk lingvistikk (HistLing) 

Innovative datavizualisation and visual literacy (INDVIL) 

Komparativ lingvistikk  

Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett 

Livssynsverdier i samfunnskontekst: økonomi og politikk 

Profesjoner og profesjonelle i samarbeid 

Regionalhistorisk forskningsgruppe 

Religion, barnehage og skole 

Religion og tekst 

Spesialpedagogikk 

Translation and intercultural communication 

Traumeforestillinger i samtidskulturen 

Utdanningstekst 

Vurdering, evaluering og skoleutvikling 

Fakultet for kunstfag 

Kunst og konflikt 

Kunst og musikalsk kommunikasjon 

Electronisk musikk 

Music Management 

Populærmusikkvitenskap 

Utøvende rytmisk musikk 

World Music 
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Fakultet for teknologi og realfag 

Aktueringssystemer 

Anlegg og offshorestrukturer 

Bærekraftige bygninger og infrastrukturer 

Bioenergi og termisk energi 

Biomedisin 

Dynamikk 

Elektronikk 

Energimaterialer 

Energisystemer 

Intelligente systemer 

Kommunikasjon og systemsikkerhet 

Matematikkdidaktikk 

Multimedia og e-Learning 

Naturfagdidaktikk 

Pure and Applied Mathematical Analysis Research Group (PAMAR)  

Robotikk og Automasjon 

Wireless Communications and Embedded Systems 

Fakultet for  samfunnsvitenskap 

By- og Regionalplanlegging 

Crisis Management 

Designforskning 

eForvaltning 

European Integration and Governance 

Future Learning Lab 

Kultursosiologisk forskning 

Samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning 

Senter for forretningssystemer 

Styring og ledelse i en offentlig sektor i endring 

Tjenesteutvikling  

Handelshøyskolen 

Competition, Networks and Institutions (CNI) 

Emerging Markets 

Helseøkonomi 

Juss 

Marketing and Consumer Behavior 

Real Estate:Economics and Law 

Regnskap og finans 

RIS-senteret 

Strategi, innovasjon og entreprenørskap 

Tverrfakultære forskningsgrupper (registrert som forskningsgrupper på fakultet) 
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Senter for eHelse og omsorgsteknologi  (Fakultet for helse-og idrettsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for 
teknologi og realfag) 

Barn, levekår og oppvekst (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap) 

CIEM -  Center for Integrated Emergency management /Senter for integrert krisehåndtering (Fakultet for teknologi og realfag, 
Fakultet for samfunnsvitenskap) 

Mobilitet, kjønn og kultur  (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet for 
samfunnsvitenskap) 

Teori og metodeutvikling (Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Antrozoologi  (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for samfunnsvitenskap) 

Kunst og sosiale relasjoner (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for kunstfag) 

 

 


