Rutiner for kvalitetssikring av forskning
(vedtatt av styret 26. februar 2013 S-sak 10/13)
Kvalitetssikring av forskning omfatter:
- Prosess for virksomhetsstyring – strategi og styringsparametere
- Oppfølging fra faglig ledelse
- Fakultetsrapport om forskning
- Kvalitetssikring av forskningsdokumentasjon
- Kvalitetssikring av prosjektetablering og prosjektgjennomføring
- Retningslinjer for forskningsetikk

Prosess for virksomhetsstyring – strategi og styringsparametere
Ved Universitetet i Agder fastsettes forskningsstrategien i strategidokument med målformuleringer vedtatt i
styret for flere år av gangen. I tillegg utarbeider fakultetene egne strategiplaner med målformuleringer vedtatt i
fakultetsstyrene for flere år av gangen.
Tiltaksplan for UiA for hvert år vedtatt i styret inneholder delmål for året og tiltak for året. Virksomhetsplaner
ved hvert fakultet og avdeling inneholder mål og tiltak for det bestemte året.
Styret har fastsatt styringsparametere for UiA – både kvantitative og kvalitative. I tillegg fastsetter
Kunnskapsdepartementet styringsparametere for sektoren.
Oppfølging fra faglig ledelse
Det vises til UiAs instrukser for instituttleder og dekan
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/instrukser_mandater
Evaluering og oppfølging av den enkelte forsker og forskergruppe skjer ved oppfølging av framdrift i
prosjekter, ved årlige medarbeidersamtaler og ved ekstern og intern fagfellevurdering. Evalueringen bør også ta
opp aktuelle forskningsetiske problemstillinger.
Dersom det avdekkes kvalitetssvikt, har instituttleder og dekan ansvar for nødvendig oppfølging i forhold til
den/de involverte forskere.
Fakultetsrapport om forskning
Fakultetenes årlige kvalitetsrapport skal omfatte forskning. Rapportene vedtas av fakultetsstyret og skal gi en
vurdering av måloppnåelse i forhold til strategiske planer, handlingsplaner og i forhold til fastsatte resultatmål.
Som grunnlag for vurderingen av måloppnåelse skal fakultetene innen fastsatte frister hvert år få tilsendt
grunnlagsdata og eventuell avviksrapportering. Rapporten oversendes forskningssekretariatet innen fastsatt frist
og behandles i Det sentrale forskningsutvalget og deretter i universitetsstyret. Rapportene utarbeides pr.
kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og forskningsmeldingen.
Kvalitetssikring av forskningsdokumentasjon
Forskningssekretariatet i samarbeid med universitetsbiblioteket og fakultetene har ansvar for utarbeidelse av
rutiner for registrering av vitenskapelig produksjon og oppfølging av disse. Det er utarbeidet egen
rutinebeskrivelse som er godkjent av Det sentrale forskningsutvalget.
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/kvalitetssikring_av_forskning/rutinebeskrivelse
Et utvalg ledet av viserektor for forskning, formidling og nyskaping har ansvar for å kvalitetssikre hva som kan
registreres som tellendekapittel i vitenskapelig antologi og som vitenskapelig monografi ved UiA.
Universitetsbiblioteket er sekretær for utvalget.
Forskningssekretariatet i samarbeid med økonomiavdelingen har ansvaret for rapportering av økonomiske
indikatorer for forskningsaktiviteten.

Kvalitetssikring av prosjektetablering og prosjektgjennomføring
Helt eller delvis eksternt finansiert virksomhet reguleres av oppdragsreglementet. Det er utarbeidet en
Prosjekthåndbok for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Forskning/Sider/Prosjekthåndbok.aspx
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Forskningssekretariatet, i samarbeid med økonomiavdelingen og fakultetene, har ansvar for å utarbeide og
vedlikeholde prosjekthåndboka.
Alle fakulteter skal ha rutiner for kvalitetssikring av søknader om ekstern finansiering. Fakultetsledelsen eller
universitetsledelsen skal signere søknader og søknadene må samsvare med universitetets strategi.

Retningslinjer for forskningsetikk
UiAs forskning skal være preget av fire grunnverdier:
 Åpenhet
 Tillit
 Ansvar
 Respekt
En beskrivelse av grunnverdiene og relevant informasjon finnes på UiAs nettsider
http://www.uia.no/no/portaler/forskning/etikk_og_personvern
Forskningsetikk skal inngå som eget tema i fora for forskerutdanning, forskningsveiledning og
forskningsledelse.
Universitetet har utarbeidet retningslinjer godkjent av universitetsstyret for håndtering av påstander om
uredelighet i forskning ved UiA. Retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskapelig
uredelighet
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/stoettetenester/reglementshaandbok/forskning/vituredelighet
NSD er personvernombud for forsker- og studentprosjekt som gjennomføres ved UiA.
Nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteer http://www.etikkom.no gir en god oversikt over etiske
retningslinjer på de enkelte områder.
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