
 

 

 Møteinnkalling 

 

 

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

Dato: 7. februar 2013 

Tidspunkt: 12:30 

 

Innkallingen er sendt til: 

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder 

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Sigbjørn Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag 

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Per Kvist Fakultet for kunstfag 

Ottar Michaelsen (for Birte 

Simonsen) 

Avdeling for lærerutdanning 

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene 

Kjell Tybring Andresen Observatør, Formidlingsavdelingen 

Hanne Graver Møvik Observatør, Universitetsbiblioteket 

Kristin Wallevik Observatør, Agderforskning 

  

Kopi: Marit Aamodt Nielsen Viserektor for utdanning 

 

 

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

 

 

Side 1

mailto:wenche.flaten@uia.no


SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 1/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 2/13 Protokoll fra forrige møte   

SFU 3/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443  

SFU 4/13 Endringer i Kvalitetssikringssystemet (forskerutdanning) - høring 2012/31  

SFU 5/13 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 2013/469  

SFU 6/13 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU spesielt jobbe med i 2013 2013/443  

SFU 7/13 Informasjonsutveksling   

 

 

Side 2



Side 3

SFU 1/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 2/13 Protokoll fra forrige møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/443 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 30.01.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

3/13 Det sentrale forskningsutvalget 07.02.2013 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Søknader til Forskningsrådet 2012 – og førebels resultat 
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Søknader til Forskingsrådet 2012 – og førebels resultat 

 

Tal frå Forskingsrådet viser oss at det i 2012 vart sendt 49 søknader frå UiA til Forskingsrådet. 
Per 31.12.12 var 40 av desse ferdig behandla, med følgjande resultat: 
 Totalt søkt Behandla Ikkje behandla Avslått Avvist Trukken Innvilga 

Antal 49 40 9 26 5 2 7 

Sum i 
1000 kr 

* * 40 664 * 
 

9 180 173 1 170 

 * Det er nokon tydelege feil i datamaterialet som vi fekk frå NFR. Datane må kvalitetssikrast først. 
 

Av dei 7 innvilga prosjekta var det 4 forprosjekt, 1 arrangementsstøtte via 

VERDIKT,1tildeling av mobilitetsmidlar og ei tildeling på 20 000 via VERDIKT definert som 
Annen støtte. Totalt var prosjekt for 1 170 000 innvilga per 31.12.12 . Det største innvilga 

prosjektet, eit forprosjekt ved Fakultet for humaniora og pedagogikk vart tildelt 500 000. 

 

I 2012-tala presentert i denne saka inngår søknader til Regionale forskingsfond (RFF). I 
tabellen presentert under er søknader til RFF ikkje med i tala frå 2009-2011, då tabellen er 

henta frå Forskningsmelding 2011. I tillegg vil dei 9 søknadane som enno ikkje er vurdert 

kunne endre biletet for 2012 før neste forskingsmelding går i trykken. For å skissere 
situasjonen har vi likevel vald å legge dei førebelse tala inn i tabellen under: 

 2009 2010 2011 2012 

Fakultet Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt  Innvilg Søkt Innvilg 

Helse- og idrettsvitenskap 3 0 3 0 3 0 5 1 

Humaniora og pedagogikk 10 4 4 1 21 5 7 1 

Økonomi og samfunnsvitenskap 12 4 10 3 6 5 13 1 

Teknologi og realfag 12 3 18 4 14 1 14 0 

Kunstfag 1 0 0 0 0 0 1 1 

Universitetet i Agder 2 2 0 0 2 2 9 3 

Totalt 40 13 35 8 46 13 49 7 

 
 

Av dei 9 søknadane som står under Universitetet i Agder i 2012 vil dei fleste av desse førast 

over til ulike fakultet når datamaterialet frå NFR vert betre gjennomarbeida. Slik det ser ut per 
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i dag er vil dei tre tildelingane til UiA fordele seg med éin til Humaniora og pedagogikk 
(500 000), éin til Økonomi og samfunnsvitenskap (200 000) og éin til Teknologi og realfag 

(30 000).  

 

Av dei 9 søknadane som enno ikkje er ferdig behandla er det prosjekt innan Latin-
Amerikaprogrammet, PraksisVEL, eit forprosjekt, eit gjesteforskarstipend og to søknader til 

Regionale forskingsfond om kvalifiseringsmidlar i SFF/SFI-prosessen. Dei sistnemnde vil 

behandlast i styremøte i RFF 28. januar. 
 

Av dei fem som vart avvist var det tre gjesteforskarstipend, eit forskarprosjekt og ein søknad 

om arrangementsstøtte.  
 

Førebelse resultat viser at talet på søknader ikkje har auka frå 2011, då det totalt vart sendt 46 

søknader ekslusiv søknader til RFF. Førebels innvilga sum er også lågare enn nokonsinne.  
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Søknader fra

01.01.2012 00:00:00til 31.12.2012 00:00:00

Hovedaktivitet Aktivitetskode og -navnProsjektnr Søknadstype Prosjekttype Søknadsfrist Mottatt-dato InstitusjonskortnavnInstitusjonsnavn 1 Institusjonsnavn 2 Prosjektfase Søkt beløp

Handlingsrettede programmerPraksisVel - Prakisrett FoU helse-velferdst226536 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 17.10.2012 16.10.2012 UIA Fakultet for helse- og idretts UNIVERSITETET I AGDER1 - Mottatt  7 993 000

Handlingsrettede programmerPraksisVel - Prakisrett FoU helse-velferdst226547 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 17.10.2012 15.10.2012 UIA Fakultet for helse- og idretts UNIVERSITETET I AGDER1 - Mottatt  7 999 000

Ukjent -1 - Ukjent 222933 Forprosjekt Faglig 23.06.2012 UIA Fakultet for helse- og idretts UNIVERSITETET I AGDER3 - Bevilgning   200 000

Handlingsrettede programmerTJENESTER - Helse- og omsorgstjenester222121 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for helse- og idretts UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  5 173 000

Handlingsrettede programmerTJENESTER - Helse- og omsorgstjenester222102 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 28.05.2012 UIA Fakultet for helse- og idretts UNIVERSITETET I AGDER7 - Avvist  8 907 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu227267 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 28.11.2012 28.11.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER1 - Mottatt   166 000

Internasjonale nettverkstiltakUTNAM - Mobilitetsmidler Nord-Amerika225415 Annen støtte Andre 04.09.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER3 - Bevilgning   20 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu219544 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 15.02.2012 15.02.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER5 - Trukket   95 000

GrunnforskningsprogrammerSAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturell220725 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 18.04.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  8 975 000

GrunnforskningsprogrammerSAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturell220809 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 17.04.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  8 995 000

GrunnforskningsprogrammerSAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturell220978 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 19.04.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  7 758 000

GrunnforskningsprogrammerSAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturell221088 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 19.04.2012 UIA Fakultet for humaniora og peda UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  8 993 000

Ukjent -1 - Ukjent 223088 Forprosjekt Faglig 02.08.2012 UIA Fakultet for kunstfag UNIVERSITETET I AGDER3 - Bevilgning   200 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu220042 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 15.02.2012 04.02.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER5 - Trukket   78 000

Fri prosjektstøtte FRINATEK - Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek221839 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  8 984 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-AUR - Samarb.progr. Norge Frankrike221635 Personlig mobilitetsstipendPersonlig stipend 30.05.2012 27.05.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   78 600

Internasjonal prosjektstøtteIS-BILAT - Mobilitet Norge-USA /Canada224812 Utenlandsstipend Personlig stipend 05.09.2012 31.08.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   91 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-DAAD - Forskerutveksl. Norge-Tyskland225416 Personlig mobilitetsstipendPersonlig stipend 05.09.2012 05.09.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  96 000 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu220108 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 15.02.2012 15.02.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   173 000

Nasj. stimul.tiltak,møteplassFORSKSKOLE - Forskerskoler 222705 Annen institusjonsstøtteInstitusjonsstøtte 30.05.2012 28.05.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  24 500 000

Ukjent -1 - Ukjent 219014 Forprosjekt Faglig 06.02.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   200 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu220103 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 15.02.2012 15.02.2012 UIA Fakultet for teknologi og real UNIVERSITETET I AGDER7 - Avvist    0

Handlingsrettede programmerLATIN-AM - Latin-Amerika-programmet227189 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 28.11.2012 26.11.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER1 - Mottatt  3 593 000

Handlingsrettede programmerLATIN-AM - Latin-Amerika-programmet227193 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 28.11.2012 27.11.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER1 - Mottatt  2 480 000

Handlingsrettede programmerPraksisVel - Prakisrett FoU helse-velferdst226521 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 17.10.2012 17.10.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER1 - Mottatt  7 434 000

Store programmer VERDIKT - Kjernekomp.og verdiskaping IKT218882 Annen støtte Andre 11.01.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER3 - Bevilgning   20 000

Fri prosjektstøtte FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap222408 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  3 000 000

Fri prosjektstøtte FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap222543 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  8 999 000

Fri prosjektstøtte FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap222723 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  5 143 000

Fri prosjektstøtte FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap222775 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  3 757 000

GrunnforskningsprogrammerSAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturell220719 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 19.04.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  6 161 000

Handlingsrettede programmerNORGLOBAL - Norge - Global partner226087 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 17.10.2012 17.10.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  4 969 000

Særskilte forvaltningsoppdragFINANSMARK - Finansmarkedet222800 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   724 000

Fri prosjektstøtte FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap225927 Arrangementsstøtte Andre 17.10.2012 17.10.2012 UIA Fakultet for økonomi og samfun UNIVERSITETET I AGDER7 - Avvist   125 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu220087 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 15.02.2012 14.02.2012 UIA Handelshøyskolen i Kristiansan UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   27 000

Fri prosjektstøtte FRINATEK - Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek221955 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 30.05.2012 30.05.2012 UIA Institutt for ingeniørvitenska UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  3 896 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-DAAD - Forskerutveksl. Norge-Tyskland225278 Personlig mobilitetsstipendPersonlig stipend 05.09.2012 04.09.2012 UIA Institutt for ingeniørvitenska UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag   42 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-DAAD - Forskerutveksl. Norge-Tyskland225308 Personlig mobilitetsstipendPersonlig stipend 05.09.2012 04.09.2012 UIA Institutt for ingeniørvitenska UNIVERSITETET I AGDER6 - Avslag  112 000 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-BILAT - Mobilitet Norge-USA /Canada225307 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 05.09.2012 02.09.2012 UIA Institutt for ingeniørvitenska UNIVERSITETET I AGDER7 - Avvist   101 000

Internasjonal prosjektstøtteIS-BILAT - Mobilitet Norge-USA /Canada225342 GjesteforskerstipendPersonlig stipend 05.09.2012 04.09.2012 UIA Institutt for ingeniørvitenska UNIVERSITETET I AGDER7 - Avvist   47 000

Ukjent -1 - Ukjent 221257 Forprosjekt Faglig 01.05.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 1 - Mottatt  1 000 000

UiA

Valgt intervall for mottattdato: 
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Ukjent -1 - Ukjent 225797 Annen prosjektstøtte Faglig 17.10.2012 17.10.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 1 - Mottatt  5 000 000

Ukjent -1 - Ukjent 225863 Annen prosjektstøtte Faglig 17.10.2012 17.10.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 1 - Mottatt  4 999 000

Store programmer VERDIKT - Kjernekomp.og verdiskaping IKT221361 Arrangementsstøtte Andre 25.05.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 3 - Bevilgning   30 000

Ukjent -1 - Ukjent 222932 Forprosjekt Faglig 20.06.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 3 - Bevilgning   200 000

Ukjent -1 - Ukjent 225852 Forprosjekt Faglig 17.10.2012 15.10.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 3 - Bevilgning   500 000

Handlingsrettede programmerNORRUSS - Nordområdene og Russland220692 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 18.04.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 6 - Avslag  5 565 000

Handlingsrettede programmerU2020 - Norsk utd.forskn.2009-2018220591 Forskerprosjekt Prosjektstøtte 19.04.2012 18.04.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 6 - Avslag  19 731 000

Nasj. stimul.tiltak,møteplassFORSKSKOLE - Forskerskoler 222702 Annen institusjonsstøtteInstitusjonsstøtte 30.05.2012 29.05.2012 UIA UNIVERSITETET I AGDER 6 - Avslag  28 000 000
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Oversikt over tildelingar frå Sørlandets kompetansefond til UiA – januar 2013 

 

Sørlandets kompetansefond hadde søknadsfrist 17. september 2012, og UiA sendte inn 31 
søknader.  Styret i Sørlandets Kompetansefond hadde styremøte måndag 21. januar 2013, der 

dei valde å dele ut 12,3 mill kr til 32 ulike prosjekt i Vest-Agder.  

 

Formålet med Sørlandets kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til 
sikring og etablering av arbeidsplassar og gode levekår.  

 

I møte 21.01.2013 vart prosjekt frå UiA totalt støtta med 2,3 millionar, tilsvarande 19% av 
tildelinga. Noko av dette var vidareføring av tidlegare godkjente prosjekt, andre var nye 

prosjekt. 

 
Oversikt over SKF-tildelingar til UiA-prosjekt januar 2013: 
 
VIDAREFØRING AV TIDLEGARE TILDELINGAR 

Prosjektnamn Prosjektleiar Institutt/Fakultet Sum  Merknad 

Senter for 
mikrofinans 

Roy Mersland Handelshøyskolen i 
Kristiansand 

500 000 Søkt via 
Strømmestiftelsen 

Stipendiatstilling i 
innovasjon 

Gudmund Frode 
Berg 

Institutt for arbeidsliv 
og innovasjon 

140 000  

Stipendiatstilling 
innan treindustrien 

Bjørn Erik 
Munkvold 

Instittut for 
informasjonssystemer 

350 000   

First Motion Kristian Mosvold Fakultet for kunstfag 275 000  

 
NYE TILDELINGAR 

Professorat 
Elektriske 
motordrifter 

Frank Reichert Fakultet for teknologi 
og realfag 

250 000  

Exec Master in 
Technology 
Commercialization 

Jon P. Knudsen Institutt for arbeidsliv 
og innovasjon 

500 000  

Professorat 
konstruksjonsteknikk 

Rein Terje 
Thorstensen 

Institutt for 
ingeniørvitenskap 

250 000  
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På nettsidene til Sørlandets kompetansefond informerer styret om at dei ønsker ei forsiktig 

forvalting av kapitalen, og avgjorde difor at nokre prosjekt vil vurderast igjen i styremøte 5. 

april. Prosjekta som er satt på vent er vurdert som gode prosjekt, og vil få tildeling dersom 

økonomien i fondet tilseier det. For UiA sin del gjeld dette følgjande prosjekt:  

Prosjektnamn Prosjektleiar Institutt/Fakultet Søkt om  

Distriktsvennlig 
bachelorutdanning i 
sykepleie 2012-2015 

Kari Grasaas Institutt for helse og 
sykepleievitenskap 

1 384 000  

Samarbeid om marin 
forskning og faglig   
utvikling 

Dag Olav Andersen Institutt for 
naturvitenskap 

300 000  

Kompetanseoppbygging 
eiendomsfag 

Karl Robertsen Handelshøyskolen i 
Kristiansand 

1 701 500 

Gevinstrealisering av 
velferdsteknologi 

Tom Roar 
Eikebrokk 

Institutt for 
informasjonssystemer 

566 000 
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Orienteringssak – Utlysingar i Forskingsrådet vår 2013  

Vedlagt er ei oppdatert liste over utlysingar i Forskingsrådet som kan vere relevante for 

fagmiljø ved UiA våren 2013. Dei aller fleste utlysingane har frist 13.02, og 
forskingssekretariatet håper informasjonen om desse har blitt godt nok distribuert til aktuelle 

fagmiljø. Det er ønskeleg med tilbakemelding dersom dette ikkje er tilfelle. 

 

Kommande fristar i Forskingsrådet er: 
10. april 

29. mai 

4. september 
16. oktober 

27. november 

 
Utlysingane vert stort sett lagt ut rundt 6 veker før søknadsfrist. Enn så lenge er ingen 

utlysingar med søknadsfrist 10. april eller 29. mai lagt ut, men vi veit at FRIPRO – Fri 

prosjektstøtte, vil ha lyse ut med frist 29. mai. 

 
Merk: Søkarar til FRIPRO kan merke seg at følgjande større endringar vil takast med i 

utlysinga i 2013:  

Mer fornyelse: FRIPRO skal vektlegge dristighet og fornyelse ved vurdering av søknadene. 
Dette skal gi prosjekter med større potensiale for nyvinninger.  

De unge forskertalentene: FRIPRO skal bidra til å gi spesielt dyktige forskere attraktive 

rammebetingelser på et tidlig stadium i karrieren. Det vil bli opprettet en egen kategori for de 

unge talentene 
Kjelde: Forskingsradet.no 

 

 
Vedlegg: Aktuelle NFR-utlysingar per 21.01.2013 
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NFR utlysninger 

 

  
 

 

Frist  Kortnavn Programnavn  

 

Innhold Miljø  Utlysning  

 
28.01.2013 NORSTOR

E 

Nasjonal 

infrastruktur for 

lagring av data 

 

NorStore er en ny nasjonal infrastruktur for vitenskapelige data. Målet er å bidra med nødvendig 

infrastruktur til å betjene enkeltpersoner og grupper ved norske institusjoner. Infrastrukturen inkluderer 

lagringsanlegg med stor kapasitet og tilsværende støttetjenester, for eksempel for bevaring og publisering 

av data. Det kan søkes tilgang til lagringsressurser og i form av aktuelle støttetjenester. Infrastrukturen er 

opprettet for å dekke forskningsbehovene innen et bredt spekter av fag- og anvendelsesområder. 

 

NorStore er finansiert av Forskningsrådet og drives av UNINETT Sigma, NTNU, UiB, UiO, og UiT. 

Alle Aktiv 

 
31.01.2013 FP/ SSH Socio-economic 

Science and the 

Humanities 

program 

 

SSH-programmet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale samfunnsmessige utfordringer. 

Programmet omfatter problemstillinger knyttet til vekst, sysselsetting, bærekraftighet, livskvalitet, 

demografi, migrasjon, språk, kultur og globalisering. Forskning for politikkutvikling er sentralt i programmet. 

Budsjett på 104 millioner euro.  

HUMPED / 

ØKSAM 

Aktiv 

 
31.01.2013 EUI European 

University 

Institute, Firenze  

Det europeiske universitetsinstituttet (EUI) er et rent doktorgradsuniversitet som driver forskning og 

organisert doktorgradsutdanning i rettsvitenskap, økonomi, sosiologi/statsvitenskap (Political and Social 

Sciences) og moderne historie. EUI gir en treårig PhD-utdanning i disse fagene. Fire nye norske 

doktorgradsstipendiater kan taes opp i 2013. Høye kvalitetskrav, finansiert av NFR.  

HUMPED, 

ØKSAM 

Aktiv 

 
02.02.2013 UTDANNI

NG2020 

Utdanningsforskn

ign fram mot 

2020 

Søknad om forhåndsgaranti for støtte til samarbeidsprosjekter som oppnår finansiering fra National 

Institutes of Health (NIH). Forskningsmidler for å stimulere til samarbeid mellom norske og amerikanske 

forskningsmiljøer.  

ALLE? Høst 

2012 

 
13.02.2013 FOLKEHEL

SE 

Folkehelseprogra

mmet  

Det overordnete målet for programmet er å bidra til ny kunnskap om hva som påvirker folkehelsen, om 

årsaker til sosiale helseforskjeller, samt virkemidler for å redusere slike forskjeller og bedre folkehelsen. 

HELSEIDRETT, 

ØKSAM 

Kommer 
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Tre tematiske hovedområder er valgt ut i Folkehelseprogrammets satsning for programperioden: i) 

helseatferd som fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og ulykkesrelatert atferd, ii) forskning om livsløp slik som 

oppvekstkår, utdanning, arbeid og inntekt relatert til helse, og iii) forebyggingsaspektet knyttet til psykisk 

helse. Sosial ulikhet i helse vil være et sentralt fokus på tvers av de tematiske områdene.  

 
13.02.2013 GLOBVAC Programme for 

global health and 

vaccination 

research  

High-quality research with potential for high impact that can contribute to sustainable improvements in 

health and health equity for poor people in low- and lower-middle income countries (LMIC). 

The Programme prioritises projects in the following thematic areas: 

1. Vaccine and vaccination research... 

2. Health systems and health policy research... 

3. Innovation in technology and methods development and innovation for the development of technology... 

4. Implementation research...  

ØKSAM, 

HELSEIDRETT 

Aktiv 

 
13.02.2013 GLOBVAC Programme for 

global health and 

vaccination 

research  

The GLOBVAC Programme wants to facilitate the efforts of Norwegian research institutions/companies to 

organise, host or participate in national or international conferences (workshops, seminars). Eligible 

applicants are Norwegian research institutions or companies with ongoing research activities in one or more 

of the four thematic areas of the GLOBVAC programme 2012-2020: i) Vaccine and vaccination research, ii) 

Health systems and health policy research; iii) Innovation in technology  

ØKSAM, 

HELSEIDRETT 

Aktiv 

 
13.02.2013 PUBL Publiseringstøtte, 

humaniora og 

samfunnsvitensk

ap 

Støtte til oversettelse, prøveoversettelse og språkvask av bokmanus til utgivelse internasjonalt. 

Prøveoversettelse av deler av et vitenskapelig arbeid (tittelblad, innholdsfortegnelse, innledning og et 

prøvekapittel) der dette er nødvendig for å finne forlegger til manuskriptet. 

Utgifter til oversettelse og/eller språkvask av vitenskapelige monografier og artikkelsamlinger antatt til 

utgivelse på et anerkjent internasjonalt forlag 

HUMPED, 

ØKSAM, 

KUNSTFAG, 

HELSEIDRETT 

Aktiv 

 
13.02.2013 Utdannin

g2020 

Norsk 

utdanningsforskn

ing fram mot 

2020 

Programmet UTDANNING 2020 skal styrke utdanningsforskningen ved å fremme forskning på et høyt 

vitenskapelig nivå og bedre kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming, forvaltning, profesjonsutdanning og 

profesjonsutøvelse slik at barn, unge og voksnes utvikling og læring kan optimaliseres. Februar 2013 lyses 

det ut til prosjekter for 28 millioner. Prosjektene skal utvikle ny kunnskap om hva som hemmer og fremmer 

voksnes læring på ulike arenaer i samfunnet og analysere samfunnsmessige, institusjonelle og individuelle 

HUMPED, 

ØKSAM 

Aktiv 
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effekter 

 
13.02.2013 PSYKISKH

ELSE 

Program for 

psykisk helse  

Utlysningen gjelder hele den tematiske bredden i program for Psykisk helse 2011 – 2015. I tillegg er 7 mill. 

kroner tilgjengelig for forskning på yngre personer med demens og deres pårørende. Programmets 

overordnede mål er å bidra til utvikling av relevant kunnskap om psykisk helse med sikte å fremme den 

psykiske helsen i befolkningen. I denne programperioden vil det satses på forskning innenfor tre tematiske 

områder.  

De spesifikke satsingsområdene er forskning om barn og unges psykiske helse, om transkulturelle faktorer 

og psykisk helse og behandlingsforskning inkludert dobbeltproblemet rus og psykiske lidelser. Innenfor hvert 

av disse områdene er det viktig å fremme tverrfaglig forskning og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

Prosjektene i porteføljen må ivareta kjønnsperspektivet, og anlegge et brukerperspektiv med vekt på 

pasienters og pårørendes egenkompetanse. 

HELSEIDRETT, 

ØKSAM, 

HUMPED 

Aktiv 

 
13.02.2013 HELSEOM

SORG 

Program for 

helse og omsorg 

Programmets overordnede mål er å identifisere de mest effektive måtene for 

å levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, 

å redusere uønskede hendelser og ulik tilgang til helsetjenester, samt 

å gi bedre sikkerhet for den enkelte pasient og bruker. 

Økt kunnskap om hvordan de kommunale tjenestene kan styrkes i samhandling med familie, lokalsamfunn 

og spesialisthelsetjenestene. Programmet ønsker også mer forskning om finansiering, organisering, ledelse 

og prioriteringer i tjenestene. 

HELSEIDRETT, 

ØKSAM 

Aktiv 

 
13.02.2013 KLIMAPR

O 

Stort program for 

klima 

3 millioner kr. lyses ut til forprosjekter på klimaomstilling i samfunnet. Målet er å utvikle prosjektideer til en 

planlagt utlysning om klimaomstilling sommeren 2013. Utlysningen skal stimulere til kreative og dristige 

ideer, trekke inn nye aktører og/eller skape nye samarbeidskonstellasjoner.  

TEKREAL, 

HUMPED, 

ØKSAM 

Aktiv 

 
13.02.2013 LATINAM

ERIKA 

Latin-

Amerikaprogram

met 

Tilskudd for konferanser og workshops om Latin-Amerika. I følge delmålene skal programmet: 

• Sette i gang forskning av høy internasjonal kvalitet 

• Sikre en bredere ramme og lengre tidsperspektiv på forskning om Latin-Amerika 

• Styrke kunnskap om relevante spørsmål for norske brukergrupper 

• Bidra til internasjonalisering av norsk forskning om Latin-Amerika 

• Sikre formidling av forskning, og utvikle møteplasser og arenaer for samarbeid mellom forskere og 

brukergrupper. 

ØKSAM, 

HUMPED 

Aktiv 
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13.02.2013 BIA Brukerstyrt 

innovasjonsarena 

 

BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter 

og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde. For å nå dette målet vil 

programmet fokusere på å oppnå følgende hovedeffekter av sin innsats: 

• Økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet 

• Hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet 

• Hevet kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet 

TEKREAL, 

ØKSAM, 

HUMPED 

Aktiv 

 
13.02.2013 PETROMA

KS2 

Stort program for 

petroleumsforskn

ing 

 

Forskerprosjekt: Det inviteres til å søke om støtte til prosjekter innenfor følgende temaområder: 

 

• Tema1: Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi 

 

• Tema2: Leting og økt utvinning 

 

• Tema3: Kostnadseffektiv boring og intervensjon 

 

• Tema4: Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport 

 

• Tema5: Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten 

TEKREAL Aktiv 

 
14.03.2013 EØS 

Estland 

Norsk-Estisk 

forskningsprogra

m 

Utveksling av forskningsbasert kunnskap mellom norske og estiske forskere, og etablere og utviklet 

samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge og Estland. Programmet vil støtte felles 

forskningsprosjekter, og gir mulighet til å sette sammen forskningsgrupper. Programmet skal bidra til å 

styrke eksisterende samarbeid og skape nye, varige vitenskapelige relasjoner mellom estiske og norske 

forskningsinstitusjoner og - grupper.  

ALLE AKTIV 

 
05.04.2013 JPI 

Kulturarv 

The Joint 

Programming 

Initiative on 

Cultural Heritage 

and Global 

Change  

Norge åpner for nettverksprosjekter i pilotutlysningen til JPI Kulturarv, i tre av fire utlyste temaområder. 

Programmet er et samarbeid mellom forskningsfinansierende organisasjoner i Europa. JPI Kulturarv ønsker å 

styrke relasjoner mellom kulturarv, innovasjon og næringsutvikling. Følgende tre temaområder støttes av 

Norge: 

1.Methods, tools (including non-invasive instruments) and modelling for understanding damage and decay 

mechanisms (including the effects of weathering and climate change) on tangible heritage (including 

buildings, sites and landscapes); 

3. Use and re-use of buildings and landscapes, including the relationship between changes of use and public 

policy, including costs and added value (for example as a result of planning regulations and urban 

HUMPED, 

ØKSAM, 

TEKREAL 

Aktiv 
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development); 

4.Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms 

of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage). 

 
15.04.2013 ERAfrica ERAfrica 

fellesutlysning - 

Fornybare 

energier 

 

ERA-Net ordningen er en del av EU 7. rammeprogram (FP7). Norges deltakelse i utlysningen gjelder Fornybar 

energi. 

ERAfrica-utlysningen baserer seg på juste retour prinsippet. Søkere har kun anledning til å søke om midler 

fra deres eget lands bidrag i potten - i trå med de nasjonale retningslinjene i det landet institusjonen deres 

kommer fra. Bidragsytere til utlysningen om fornybar energi er følgende: Norge, Finland, Tyrkia, 

Belgia/Flandern, Egypt, Sør-Afrika, Kenya, Elfenbenskysten og Burkina Faso. Kun forskere ansatt ved 

kvalifiserte institusjoner i disse landene kan søke om de midlene som er utlyst av ERAfrica. Søknader må 

komme fra konsortier som må bestå av prosjektpartnere fra minst fire forskjellige land, hvorav minst to må 

være fra et europeisk land og minst to fra Afrika. Alle partnere i et konsortium må være kvalifisert til å søke i 

henhold til sine respektive lands finansieringsinstitusjoner, De sistnevnte er medlemmer av «Group of 

Funding Parties» der Norge er representert ved Forskningsrådet.  

TEKREAL Aktiv 

 
29.05.2013 FRIPRO Fri prosjektstøtte 

 

FRIPRO:Endringer i utlysningen  

Søkere kan merke seg at følgende større endringer vil tas inn i utlysningen i 2013: 

Mer fornyelse: FRIPRO skal vektlegge dristighet og fornyelse ved vurdering av søknadene. Dette skal gi 

prosjekter med større potensiale for nyvinninger.  

De unge forskertalentene: FRIPRO skal bidra til å gi spesielt dyktige forskere attraktive rammebetingelser på 

et tidlig stadium i karrieren. Det vil bli opprettet en egen kategori for de unge talentene.  

ALLE Vår 

2013 

 
04.09.2013 RFF Agder Regionale 

forskningsfond 

Agder 

 

 Alle Kommer 
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 Det sentrale forskningsutvalget 

 

  

Dato: 7. februar 2013 

  

  

 

Saksbehandler: 

Sorenk 

soren.kragholm@uia.no 

Besøksadresse: Gimlemoen 25 A 

Direkte: 38 14 12 40 

Faks: 38 14 12 01 

 

 

 

Orienteringssak: RFF Agder - Resultater av tildelinger SFF/SFI forberedelse 

 

Mandag den 28. januar 2013 bestemte styret i Regional Forskningsfond Agder at følgende 
prosjekter får støtte til deres kompetanseprosjekter med hensikten å kvalifisere seg til å oppnå 

senter-status i et av Forskningsrådet senter-program:  

 

SFF: CIEM (Center for Integrated Emergency Management) – Prosjektleder er Jose Gonzalez. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for IKT, Insitutt for Informasjonssystemer og Insitutt for 

Utvikling med seg har konsortiet også utenlandske universitetsmiljøer både i og utenfor Europa.  

CIEM fikk en svært god evaluering og ble belønnet med 5,0 MNOK. 
 

SFF: Havforskningsinstituttet med prosjektet Crossing the line: understanding connectivity between 

marine protected areas and fished areas (CROSCON). Prosjektet er ledet av 
Havforskningsinstituttet og UiA deltaker med Insitutt for Naturvitenskap. De øvrige partnere er UiO 

og HiT. 

Prosjektet fikk bevilget 3 MNOK 

 
SFI: Offshore Mechatronics er et initiativ fra Insitutt for Ingeniørvitenskap og NODE-bedriftene. 

Prosjektleder er Frank Reichert. Den vitenskaplige delen er ivaretatt av UiA og NTNU. Flere 

bedrifter mer allerede med og fler ventes med. 
Prosjektet fikk bevilget 3 MNOK + 1 MNOK hvis det matches av industrien. 

 

SFI: Metallurgical Scale-up - mathematical models and procedures that safeguard the critical 
process capabilities during scale-up prosjektet er ledet av Teknova med flere Eyde-bedrifter tungt 

inne. Prosjektet er relater til utviklingen av piloteringsanlegg for Eyde-bedriftene. UiA er også 

partner i prosjektet.  

Prosjektet fikk bevilget 3 MNOK, tidligere har Eyde-nettverket fått bevilget 0,5 MNOK til 
kvalifiseringsprosjekt på piloteringsanlegg.  

 

Der var yterlig et prosjekt under behandling med UiA deltakelse som er ledet av Agderforskning og 
relatert til SFI-forberedelse for et Senter med USUS bedriftene. Prosjektet fikk ingen støtte i denne 

omgangen.  
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Pressemelding:  

 

15 millioner til nasjonal forskerkompetanse på Agder 

Arendal, 29. januar 2013: Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) har bevilget 15 
millioner kroner til fire forskningsmiljøer som satser mot etablering av et nasjonalt 
forskningssenter på Agder. I tillegg ble det bevilget 2,3 millioner kroner til et 
bedriftsprosjekt. – Vi er svært fornøyd med søknadene, sier styreleder Knut Brautaset. 
 
Begge Agderfylkene har uttrykt ønske om en slik satsing, og totalt mottok fondet søknader for 30 
millioner kroner. Søknadene blir gjennom Forskningsrådet sentralt vurdert av internasjonale 
fageksperter. 
 
– Den beste søknaden fikk toppkarakterer på alle vurderingskriterier, og bedre enn det kan det jo ikke 
bli, smiler Brautaset etter behandlingen på styremøtet i RFF Agder 28. januar.  
 
Samarbeid mellom UiA og næringsklyngen NCE NODE 
Olje- og offshoreklyngen NCE NODE har tatt mål av seg å få et Senter for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI) til Agder. Med tildelingen til prosjektet ”Offshore mechatronics” på Universitetet i Agder er de et 
skritt nærmere.  
 
- Vi ønsker å forene næringsliv og akademia, og sammen utvikle teknologi som sikrer at den norske olje-  
og gassnæringen forblir verdensledende også de neste 20 årene. Støtte fra Regionalt forskningsfond 
Agder har svært stor betydning for å kunne klare å etablere et SFI på Agder, sier professor og 
prosjektleder Frank Reichert på UiA. 
 
Smart bruk av smarttelefoner 
Med dagens mobilteknologi og utbredte bruk av smarttelefoner finnes det uutnyttede muligheter når 
naturkatastrofer inntreffer eller kriser oppstår. 
 
– Et paradigmeskifte for hvordan vi håndterer kriseberedskap er nå mulig. Vår målsetting er å oppnå 
status som Senter for fremragende forskning (SFF), og bevilgningen fra Regionalt forskningsfond Agder er 
en god hjelp i så måte. Et SFF vil ikke bare gi oss status, ikke minst vil det sikre langsiktige og store 
forskningsbevilgninger fra Forskningsrådet, sier professor Jose Gonzalez ved UiA. 
 
Tildelinger vedtatt på styremøte 28. januar i RFF Agder 
- UiA: “Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) towards CoE” – 5 millioner kroner 
 
- UiA: “Offshore mechatronics” – 4 millioner kroner  
 
- Havforskningsinstituttet: “Crossing the line: understanding connectivity between marine protected 
areas and fished areas (CROSCON)” – 3 millioner kroner  
 
- Teknova (i samarbeid med Eyde-nettverket): “Metallurgical Scale-up - mathematical models and 
procedures that safeguard the critical process capabilities during scale-up” – 3 millioner kroner  
 
- Alcoa: “A new high-frequency measurement method for aluminium production control” – 2,3 millioner 
kroner (bedriftsprosjekt) 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: 
- Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, knut.brautaset@uia.no, 37 04 19 05 / 916 40 765  
- Daglig leder Bodil Lindestad, RFF Agder,  bodil.lindestad@austagderfk.no, 37 01 73 70 / 997 96 360 
- Professor Frank Reichert, UiA,  frank.reichert@uia.no, 37 23 30 06 / 917 30 561 
- Professor Jose Gonzalez, UiA, Jose.J.Gonzalez@uia.no,  37 23 32 40 / 920 31 161 
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Om RFF Agder 
Regionalt forskningsfond Agder utgjør en av syv fondsregioner som ble opprettet i forbindelse med 
forvaltningsreformen. Sekretariatet for RFF Agder er lokalisert til Aust-Agder fylkeskommune. 
Intensjonen med de regionale forskningsfondene er å styrke forskning for regional innovasjon og 
utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.  
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Fakultetsrapport 
Del 2 Forskerutdanning og forskning 
Fastsatt av viserektor for forskning på fullmakt fra Det sentrale forskningsutvalget 29.11.12 

 
Fakultetene utarbeider årlig fakultetsrapport. Del 2 skal omhandle forskerutdanning og forskning. Det er ikke lagt opp til en omfattende 
dokumentasjon av omfanget på aktiviteten. I rapporten er formålet å få fram fakultetets vurderinger i forhold til mål.  
Data for styringsparametere og andre grunnlagsdata vil bli formidlet til fakultetene. 
 
Rapportteksten skrives inn i høyre kolonne på de ulike punktene. 
 
Frist: 20. april 2013. 
 

Rapportering for kalenderåret 2012 
Fakultet for … 
 

FORSKERUTDANNING  
 

Styringsparametere (kvantitative) 
Sektormål 2 

Mål 2012 
(For 2012 oppgis måltall dersom dette 
er fastsatt. Fra og med 2013 fastsettes 
måltall i virksomhetsplanen.) 

Resultat 2012 Vurdering av resultat 
(Det benyttes fargekoder: grønn for 
godt resultat, gul for middels resultat, 
rød for dårlig resultat) 

 Antall nye ph.d.-avtaler 
 

   

 Totalt antall uteksaminerte ph.d.-
kandidater 

   

 

Egne program 
Kapittelet bør omfatte følgende 
punkter: 

 

 Vurdering av antall ph.d.-  
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kandidater i forhold til strategi og 
måltall 

 Vurdering av tilgang på kvalifiserte 
søkere 

 

 Oversikt over framdrift og ev. 
avvik i forhold til normert 
studietid 

 

 Antall underkjente ph.d.-
kandidater 

 

 Integrering av ph.d.-kandidater i 
etablert fagmiljø 

 

 Oversikt over samarbeid med 
andre institusjoner om ph.d.-
utdanningen.  
Gi en komplett oversikt over 
nasjonale og internasjonale 
forskerskoler der fakultetet er 
medlem, samt gi en oversikt over 
cotutelle-avtaler 

 

 Vurdering av det sentrale 
støtteapparatet, herunder 
opptaksprosessen 

 

 Oppsummering av og kommentar 
til doktorgradskandidaters og 
veilederes evalueringer. Gi også 
oversikt over andel 
framdriftsrapporter fra ph.d.-
kandidater og fra veiledere. 

 

 Gjennomførte 
programevalueringer av 
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forskerutdanningsprogrammet og 
planlagte/iverksatte tiltak 
(eventuelle andre eksterne eller 
interne evalueringer der ph.d.-
utdanningen inngår) 

  

Stipendiater og ansatte som er tatt 
opp på ph.d.-program ved andre 
institusjoner 
Kapittelet bør omfatte følgende: 

 

 Vurdering av framdrift og 
eventuelle avvik i forhold til 
normert studietid 

 

  
 

 

 

FORSKNING  
 

Styringsparametere (kvantitative) 
Sektormål 2 

Mål 2012 
(For 2012 oppgis måltall dersom dette 
er fastsatt. Fra og med 2013 fastsettes 
måltall i virksomhetsplanen.) 

Resultat 2012 Vurdering av resultat 
(Det benyttes fargekoder: grønn for 
godt resultat, gul for middels resultat, 
rød for dårlig resultat) 

 Mål for vitenskapelig publisering – 
publikasjonspoeng (ev. 
publikasjonspoeng pr. fagårsverk) 

   

 Kommentar og eventuell 
tilleggsinformasjon 

 

 Tildelinger pr. fagårsverk fra EU og 
NFR 

   

Side 22



 Kommentar og eventuell 
tilleggsinformasjon, inkl. bruk av 
midler til økt eksternfinansiering (jf. 
S-sak 33/12) 

 

 

 Universitetets og fakultetets 
strategier for forskning – 
vurdering av oppnådde resultat 

 

 Omfang av kunstnerisk 
utviklingsarbeid (Gjelder fakultet 
for kunstfag) 

 

 Toppsatsingsområder som styret 
har vedtatt, som kan inneholde 
følgende punkter: 
o Miljøets vitenskapelige 

resultater så langt og visjoner 
for utvikling 

o Størrelse og robusthet av 
fagmiljøet, planer for 
rekruttering 

o Internasjonale 
samarbeidsrelasjoner og 
planer for utvikling av disse 

o Oversikt over sendte og 
innvilgede søknader for 
ekstern finansiering, ev. planer 
for videre søknader 

o Oversikt over samarbeid med 
arbeids- og samfunnsliv og 
planer for videre utvikling 
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o Bruk av midler, inkludert all 
egeninnsats fra fakultetene 
(stillinger, infrastruktur osv.) 

(NB! Kulepunktene over gjelder kun 
toppsatsingsområder) 

 Organisering i forskergrupper – 
status 

 

 Har det vært konkrete saker som 
har reist forskningsetiske 
problemer? 

 

 Hva er tilbudet om forskningsetikk 
for ph.d.-studentene? 

 

  

SAMFUNNSUTVIKLING  

 Mål for formidling  

 Viktigste aktiviteter hvor 
fakultetet samarbeider med 
samfunns- og arbeidsliv 
(næringsliv, kulturliv og offentlig 
sektor) (max ½ side) 

 

 Aktivitet for kommersialisering av 
forskingsresultat - forretningsideer 
og bedriftsetableringer 

 

  

KOMPETANSE OG INFRASTRUKTUR  

 Kompetanseutvikling og 
rekruttering av vitenskapelig 
personell med fokus på utvikling 
av andel førstestillinger og andel 
kvinner i professorstillinger. F.eks. 
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hvilke utlysinger og nytilsettinger 
som har vært det siste året 

 Infrastruktur for forskning og 
utvikling 

 

 Samarbeidet med 
forskingssekretariatet og andre 
sentrale organ 

 

 Andre rammevilkår som har stor 
betydning for 
forskningsaktiviteten 
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Orienteringssak: Oppdatering – Innovation Management 

Innovation Management (IMA) er foreløpig et 2-årsprosjekt finansiert 50/50 av UiA og Coventure (via 

NFR-FORNY midler). IMA har som mål å øke antall ideer fra UiA-ansatte og bygge opp et system som 

kan øke ideutviklings- og kommersialiseringsaktivitet fra UiA-ansatte på sikt. IMA er en tjeneste fra 

Forskningssekretariatet og tilbys både til ansatte og til studenter.    

IMA ble første gang presentert til SFU i juni 2012 (se referat SFU 14. juni 2012  NOTAT FRA 

SEMINARDELEN AV MØTET; Pkt. 2 Innovasjon – orientering om «Innovation Management») 

IMA har siden da: 

- Lansert informasjonssider på Innaskjærs 

- Presentert IMA (10-45 min) i flere 1-til-1 (forsker-)møter 

- Presentert IMA (10 min) på allmøte TekReal 

- Holdt 45min innlegg (forelesninger) for studenter (inspirasjon til å komme på ideer & IMA-system) 

- Begynt å jobbe med idéhavere og ideene som resulterte fra presentasjonene 

- Søkt ekstern finansiering (NFR-FORNY, Kompetansefond) for ideer og IMA infrastruktur og 

fått tilslag fra NFR-FORNY på kr 311.000 

- Skaffet profesjonell ekstern hjelp til idé-bearbeidelse ved UiA (konsortium avtale m/reg.KA)   

- Første idé-modnings-forum med konsortium til å bearbeide 10 ideer fra ansatte (02.11.12) 

- (Hjulpet med SFI søknad, spesielt med kommersialiseringskapitell) 

dvs IMA har kommet godt i gang i 2012. 

For 2013 har IMA som målsetning å gjøre sin tjeneste enda mer kjent blant enda flere ansatte og 

studenter slik at flest mulig kan profitere fra denne tjenesten. I henhold til UiAs strategiske plan og  

Plan 2013 er den relaterte aktiviteten definert på følgende vis: 

 "Videre implementering av Innovation Management for at forskningsresultater/ ideer kommer ut til 

bruk/ kommersialiseres: 

o minst en idekafe/ workshop per fakultet  

o kurs om IPR."   

 

IMA ønsker å møte (ca 45min) dekan sammen med fakultetsdirektøren fra de respektive fakultetene 

innen 15.03. 

- for å diskutere hvem som skal få lov å være med på slik idékaffe/workshop som er en «opplæring / 

motivasjons-kikk / annerledes-måte-å-betrakte-egne-forskningsresultater-og-omverden» 

- for å avtale dato i H1 2013 for idékaffe/workshop samt tiden 

- for å diskutere eventuelle andre ønsker fra fakultetene eller aktiviteter som IMA planlegger å utføre 

IMA kommer til å sende ut møteinnkallinger til dekan/fakultetsdirektør.  
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IMA har midler til å forbedre programmet ytterligere med å bringe inn eksterne «facilitators» i 2 

idékaffe/workshop. Er det ønskelig at IMA prøver å samkjøre forskjellige fakulteter?  
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/31 

Saksbeh: Øyvind Nystøl 

Dato: 30.01.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

4/13 Det sentrale forskningsutvalget 07.02.2013 

 

Endringer i Kvalitetssikringssystemet (forskerutdanning) - høring 
 

Bakgrunn 
Styret vedtok i møte 22. juni 2011 (S-sak 90/11) følgende: 

Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bes i kommende periode arbeide med følgende 
problemstillinger: 

b. Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på 

forenkling. 
 

Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) har i møte 26. april 2012 drøftet kvalitetssikringssystem av 

forskerutdanningen med følgende vedtak: 

 

Sentralt forskerutdanningsutvalg slutter seg til at fremlagte rutiner for kvalitetssikring av 

forskerutdanningen sendes videre til referansegruppe for studiekvalitet med de endringer 

som fremkom i møtet. 
 
Referansegruppa har høsten 2012 drøftet i kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, 

med tanke på forenkling, jfr. styresak 90/11 (punkt 2b i vedtaket). Når det gjelder kapittel 3 i 

kvalitetssikringssystemet om kvalitetssikring av forskerutdanningen, legger referansegruppa fram et 
konkret forslag til innhold med følgende innholdselementer: 

- Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 

- Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 
- Kvalitetssikring av veilederkompetanse 

- Oppfølging og rapportering 

 

I samarbeid med Forskningssekretariatet har Studiesekretariatet utarbeidet et forslag til revidert 
kvalitetssikringssystem der forskerutdanningen inngår. Forslaget er basert på anbefalinger fra 

referansegruppa. Forslag til revidert kvalitetssikringssystem ble sendt på høring til fakultetene, Avdeling 

for lærerutdanning, Studentorganisasjonen og Stipendiatorganisasjonen 26.11.12. Høringsfristen var 
18.01.13. 

 

Høringsuttalelser 

Det er mottatt høringsuttalelser fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for teknologi og 
realfag, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Avdeling fra lærerutdanning. I tillegg har 

Studiesekretariatet fått muntlig tilbakemelding fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Alle 

støtter forslag til endringer i kvalitetssikringssystemet og har ingen merknader til saken.  
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Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til forslag til endringer i kvalitetssikringssystemet. 

 

 

 

Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Høringsforslag 

2 Rapport fra referansegruppa 

3 Høringsuttalelser 

4 Høring - forslag til endringer i kvalitetssikringssystemet 
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1 Kvalitetssikringssystemet 

1.1 Innledning  

Lov om universiteter og høyskoler pålegger institusjonene å ha et kvalitetssikringssystem. Lovens § 

1.6 lyder: ”Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. 

Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.” 

 
Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om 

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html 
Denne forskriften fastsetter krav til institusjonenes kvalitetssikringssystem. Kravene er ytterligere 

presisert i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning:  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110127-0297.html 

 
Det foreliggende dokumentet gir en beskrivelse av systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved 

Universitetet i Agder. Kvalitetssikringssystemet ble vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19. 

november 2003, og godkjent i NOKUTs styre 24. februar 2005. Senere endringer er gjort på bakgrunn 
av anbefalinger fra den sakkyndige komiteen og universitetets egne erfaringer med systemet. 

Kvalitetssikringssystemet ble reakkreditert av NOKUT i 2011, og godkjent i NOKUTs styre 9. juni 

2011.  
 

Som supplement til kvalitetssikringssystemet skal det foreligge skjemaer, rapportmaler m.m. 

Studieutvalget og Det sentrale forskningsutvalget vurderer behovet for, og fastsetter eventuelle 

veiledende rapportmaler.  
 

Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet (jfr. kap. 1.6) vurderer behov for endringer i 

kvalitetssikringssystemet. 

1.2  Mål for kvalitetssikringssystemet  

- Systemet skal synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet. 

- Kvalitetssikringssystemet skal gi kontinuerlig kvalitetsforbedring, og være utviklende og 

dynamisk. 
- Systemet skal ha virkemidler som overfører erfaringer med kvalitetsforbedrende tiltak i og mellom 

fagmiljø. 

- Utvikling og bruk av kvalitetssikringsrutinene skal styrke bevisstheten om kvalitet ved 

universitetet. 
- Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle studier og emner som universitetet har faglig ansvar 

for. 

- Systemet skal bidra til å skape klarhet m.h.t. ansvar for ulike oppgaver og til god prioritering og 
styring av ressurser (menneskelige ressurser, infrastruktur, service). 

1.3  Kvalitet i emner og studieprogram 

Universitetet legger til grunn et kvalitetsbegrep bestående av følgende syv kvalitetsområder: 

1. Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer med seg når 

de begynner på et studium. 
2. Rammekvalitet omfatter det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som lokaler, strukturer, 

regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanningen gjennomføres 

i. 
3. Programkvalitet er knyttet til selve studietilbudet, fag-/studieplaner, arbeids- og 

undervisningsformer og eksamensopplegget. 

4. Undervisningskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både 
formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap. 

5. Resultatkvalitet er studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring. 
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6. Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av 

egen virksomhet. 

7. Relevans omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den virksomhet 

den utdanner til og de behov som samfunnet har.  
 

Kvalitetsområdene evalueres gjennom de ulike aktivitetene som inngår i kvalitetssikringssystemet. 

1.4  Overordnet ansvar for kvalitetssikringsarbeidet 

Styret, og rektor i egenskap av styrets leder, har det overordnede ansvaret for universitetets arbeid 
med kvalitetssikring. Styret vedtar endringer i kvalitetssikringssystemet. 

Fakultetsstyret, og dekanen i egenskap av fakultetsstyrets leder, har overordnet ansvar for 

kvalitetssikringsarbeidet på fakultetene.  
Styret for lærerutdanningene og dekan for lærerutdanning har overordnet ansvar for 

kvalitetssikring av lærerutdanningene.  

Instituttleder skal lede instituttets kvalitetssikringsarbeid og påse at dette gjennomføres i tråd med 

universitetets kvalitetssikringssystem og at resultatene av kvalitetsarbeidet følges opp. 
Studieleder for lærerutdanning har i samarbeid med fakultetene ansvar for at kvalitetsarbeidet 

gjennomføres i samsvar med universitetets kvalitetssikringssystem, og skal bidra til at resultatene av 

kvalitetsarbeidet følges opp. 
Fakultetsdirektør/dekan for lærerutdanning har i samarbeid med Studentorganisasjonen ved 

Universitetet i Agder (STA) ansvar for at det blir valgt studenttillitsvalgte på alle hensiktsmessige 

nivåer (klasser, studier eller lignende) samt ansvar for opplæring av de studenttillitsvalgte i deres rolle 
innenfor kvalitetssikringssystemet. Som utgangspunkt for opplæringen skal det foreligge sentralt 

utviklet opplæringsmateriell med fokus på evalueringskompetanse. 

Universitetsdirektøren har overordnet ansvar for kvalitetssikringsarbeidet innenfor alle 

administrative enheter, herunder ansvar for felles opplæringsmateriell for opplæring av 
studenttillitsvalgte. 

Administrativ leder for enheter i fellesadministrasjonen og på fakultetene/Avdeling for 

lærerutdanning har ansvar for kvalitetssikring av de administrative tjenestene innenfor sine enheter. 
Hvordan ansvaret for øvrig er fordelt, framgår av kap. 2-5. 

Hvis ansvarlig på ett nivå ikke følger opp påpekte forhold på en tilfredsstillende måte, kan saken tas 

opp med vedkommendes overordnede. 

1.5 Studentenes medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet 

Kvalitetssikringssystemet forutsetter deltakelse av studentene i en rekke sammenhenger. Uten 
medvirkning fra studentene vil systemet ikke fungere etter sin hensikt. I forbindelse med bekreftelse 

av utdanningsplanen vil studentene forplikte seg til å delta i evalueringer av sin utdanning. 

De studenttillitsvalgte har et særlig ansvar for studentmedvirkning. Studentenes deltakelse i kollegiale 
organ, blant annet studieråd og fakultetsstyrer/Styret for lærerutdanningene, er også viktig for 

kvalitetssikringsarbeidet. 

1.6  Referansegruppe 

Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet vurderer behov for endringer i 
kvalitetssikringssystemet. Referansegruppa oppnevnes av rektor for to år av gangen. Referansegruppa 

skal fungere som en møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til kvalitetssikringssystemet fra 

fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og fra studenter. Det skal utarbeides en rapport med 

vurderinger av behov for endringer på grunnlag av generelle anbefalinger samt i forhold til spesielle 
problemstillinger på oppdrag fra styret. Referansegruppa skal ha følgende sammensetning: én 

vitenskapelig ansatt fra hvert fakultet, én representant fra Avdeling for lærerutdanning, to 

studentrepresentanter og én ph.d.-student. Referansegruppa ledes av studiedirektøren. 
Forskningssekretariatet og Studiesekretariatet er sekretariat for referansegruppa.  
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1.7 Budsjettmessig oppfølging av kvalitetssikringsarbeidet 

Analyser i rapporter kan medføre at det iverksettes tiltak som får budsjettmessige konsekvenser. Innen 

de budsjettrammer som blir fastsatt for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning forutsettes det at 

det avsettes midler til studiekvalitetsforbedrende tiltak. Det skal framgå av virksomhetsplanene 

hvordan disse midlene disponeres, og det skal rapporteres om effekten av tiltakene i fakultetsrapporten 
om studiekvalitet og kvalitetssikring (jfr. kap. 2.5). 

1.8 Utdannings- og forskningsmelding 

På bakgrunn av rapporter fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning og fra administrative enheter 

(jfr. kap. 2.5, 3.4og 4.4) skal Styret vedta en utdannings- og forskningsmelding. Meldingen er ledd i 
universitetets strategiske arbeid, og skal innenfor utdanningsområdet gi en overordnet vurdering av 

kvaliteten på studier og emner (inkl. forskerutdanning), administrative rutiner og læringsmiljø, 

herunder en vurdering av måloppnåelsen for sentrale styringsparametere og analyser knyttet til 
utviklingen av disse. Meldingen skal gi en analyse av gjennomført kvalitetsarbeid og grunnlag for å 

vurdere behov for nye tiltak innen de ulike kvalitetsområdene. 
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2 Rutiner for kvalitetssikring av emner og studieprogram 

2.1 Kvalitetssikring av teoriemner 

Kvalitetssikring av teoriemner omfatter: 

- Studentevaluering av emne 

- Faglærers egenevaluering. Emnerapport  

- Oppfølging 

2.1.1 Studentevaluering av emne 

Hensikten med studentevalueringen er å få fram ulike forhold ved emnet, sett fra studentens 
perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring. Kvalitetsområdet som blir evaluert er først og 

fremst undervisningskvalitet, men kan også være rammekvalitet og programkvalitet.  

 
Det skal gjennomføres minimum én studentevaluering per emne. Studentevaluering gjennomføres for 

alle emner og hver gang emnet tilbys.  

Fakultetsstyret, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i aktuelt studieråd, fastsetter 
form på og tidspunkt for studentevalueringen.  

Instituttleder  skal påse at studentevaluering av emne gjennomføres. Emneansvarlig, i samarbeid med 

tillitsvalgte, har ansvar for at evalueringen gjennomføres.  

Studentevalueringen gjennomføres normalt som et møte mellom faglærer og 2-3 
studentrepresentanter. Studenttillitsvalgte er en av studentrepresentantene. På forhånd skal det avsettes 

15-20 minutter av en forelesningstime til å drøfte tema studentene ønsker å ta opp. Ved denne 

drøftingen skal faglærer ikke være til stede. Alternative former for studentevaluering kan være 
anonymt, webbasert spørreskjema eller samtale mellom studenter og studiekoordinator eller 

instituttleder (f. eks. ved én-til-én undervisning).  

I emner med studentgrupper fra flere utdanninger, kan det gjennomføres én studentevaluering per 
studentgruppe. 

Uavhengig av evalueringsform, skal studentevaluering av emne ta utgangspunkt i en sjekkliste som er 

anbefalt av Studieutvalget.  

Det skal skrives et referat fra studentevalueringen, normalt av studenttillitsvalgte. Referatet disponeres 
med utgangspunkt i sjekklista Faglærer kommenterer studentevalueringen som en integrert del av 

referatet eller i egen rapport. Forslag fra studentene som ikke anbefales fulgt opp, kommenteres kort. 

Referat fra studentevaluering og faglærers kommentarer gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter 
snarest mulig etter at evalueringen er gjennomført (bortsett fra eventuell omtale av personlige forhold).  

Dersom elektronisk evaluering benyttes, genereres en rapport automatisk. Denne behandles på samme 

måte som referatet. 

Referat/rapport fra studentevaluering sammen med faglærers kommentarer, behandles eventuelt i 
studieråd. 

2.1.2 Faglærers egenevaluering. Emnerapport 

Hensikten med faglærers egenevaluering er å få fram ulike forhold ved emnet, sett fra faglærers 

perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring. Kvalitetsområdene som blir evaluert er først og 

fremst undervisningskvalitet og resultatkvalitet, men kan også være rammekvalitet og programkvalitet, 
eventuelt også inntakskvalitet. Rapporten og oppfølgingen av denne er et ledd i universitetets 

styringskvalitet.  

 
Etter gjennomført sensur i emnet, skriver faglærer emnerapport. Faglærer skal gjennom sin 

emnerapport gi kommentarer blant annet til  karakterfordeling og studentenes oppnådde læringsutbytte 

i emnet, samt komme med eventuelle forslag til endringer i emnet. Forslag fra studentene som ikke 
anbefales fulgt opp, kommenteres kort. I emnerapporten bør også eventuelle positive eller negative 

erfaringer som kan være til nytte for andre, tas med.  

I emner med flere faglærere involvert, skrives emnerapport av emneansvarlig. 

Emnerapporten går til instituttleder, og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter (bortsett fra 
eventuell omtale av personlige forhold). Rapporten behandles eventuelt i studieråd.  
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Faglærers emnerapport inngår også i grunnlaget for årlig studiumrapport og fakultetsrapport.   

2.1.3 Oppfølging 

Faglærer har ansvar for oppfølging av studentevalueringen gjennom eventuelle justeringer i løpet av 

semesteret og gjennom emnerapporten.  

Instituttleder har ansvar for videre oppfølging av emnerapporten i forhold til fag-/studieplan. 
Instituttleder i samarbeid med dekan, administrativ leder og faglærer selv har ansvar for eventuell 

oppfølging vedr. personlige forhold (jfr. kap. 5.3). 

Fakultetsdirektøren har ansvar for å etablere rutiner som legger til rette for at resultater av tidligere års 

evalueringer vedr. faglige/pedagogiske forhold er tilgjengelige ved planlegging av nytt semester. 
Rutinene skal bidra til utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer.  

 

2.2 Kvalitetssikring av praksis 

Kvalitetssikring av praksis omfatter: 
- Studentevaluering av praksis 

- Praksisstedets selvevaluering 

- Faglærers
1
 evaluering av praksis og praksissteder 

- Oppfølging  

 

Hensikten med evaluering av praksis er å få fram ulike forhold, sett fra studentens, praksisstedets og 

faglærers perspektiv, samt vurdere behov for endringer. Kvalitetsområdet som blir evaluert er først og 
fremst undervisningskvalitet, men kan også være rammekvalitet, programkvalitet og relevans.  

 

I forkant av all praksis skal det foreligge god informasjon til både student, praksissted og faglærer om 
praksis. Det skal foreligge informasjon om standarder (f. eks. læringsutbytte for praksis, vilkår for 

bestått praksis), beskrivelse av studentens, praksisstedets og faglærers oppgaver og nødvendige 

retningslinjer for gjennomføring av praksis. Denne informasjonen vil være en del av grunnlaget for 

evalueringen.   
Institutt-/studieleder har ansvar for at rutiner for studentevaluering av praksis, praksisstedets 

selvevaluering og faglærers evaluering av praksisstedet tas inn i universitetets avtale med 

praksisstedene.  

2.2.1 Studentevaluering av praksis 

Det skal gjennomføres minimum én studentevaluering per praksis. Studentevaluering gjennomføres 
for all praksis og hver gang praksis gjennomføres.  

Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i 

aktuelt studieråd, fastsetter form på og tidspunkt for studentevaluering av praksis.  
Institutt-/studieleder har ansvar for at studentevaluering av praksis gjennomføres.  

Studentevaluering av praksis tar utgangspunkt i en sjekkliste som er anbefalt av Studieutvalget. Det 

skal skrives et referat fra studentevalueringen av praksis. Referatet disponeres med utgangspunkt i 
sjekklista. Der flere studenter på samme nivå har praksis på samme sted, kan evalueringen 

gjennomføres individuelt eller samlet.   

 

2.2.2 Praksisstedets selvevaluering 

Praksisstedets leder, eller en person utpekt av denne, bes gjennomføre en selvevaluering minimum 
hvert tredje år. Evalueringen skal omfatte universitetets tilrettelegging, praksisstedets rutiner for 

mottak av studenter, egen oppfølging av studentene i praksisperioden, faglærernes oppfølging og 

kontakten med universitetet i løpet av praksisperioden, samt sammenhengen mellom 

teoriundervisningen ved universitetet og praksisopplæringen. For større praksissteder (f. eks. 

                                                
1 Med faglærer menes her den person fra universitetet som møter/følger opp studentene ute i praksis. Vedkommende betegnes 
ulikt ved forskjellige fakultet og utdanninger.  

Side 36



  

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder, vedtatt av styret 19. november 2003. Siste 
endringer vedtatt av styret xx.xx.xxxx. 

8 

sykehusene) har institutt-/studieleder i samarbeid med faglærer(e) og praksisstedet, ansvar for å finne 

fram til en hensiktsmessig måte å gjennomføre evalueringen på, herunder hvilket nivå (f. eks. 

sykehus/avdeling/post) evalueringen skal ta utgangspunkt i. Det skal skrives en rapport fra 

selvevalueringen.  

2.2.3 Faglærers evaluering av praksis og praksissteder 

Faglærere som har medansvar for praksisundervisning, foretar årlige evalueringer av praksis og 

praksissteder de har vært i kontakt med i evalueringsperioden. Evalueringen bør omfatte 

praksisstedenes rutiner for mottak av studenter, praksisstedenes oppfølging av studentene i 

praksisperioden, egen oppfølging og kontakten med praksisstedene i løpet av praksisperioden, samt 
sammenhengen mellom teoriundervisningen ved universitetet og praksisopplæringen.  

Institutt-/studieleder, i samråd med aktuelt studieråd, utarbeider rutiner for, og bestemmer i hvilken 

form det er hensiktsmessig å foreta evalueringene. Det skal skrives rapport(er) fra evalueringen. 
Rapporten(e) og oppfølging av denne/disse er et ledd i universitetets styringskvalitet. 

2.2.4 Oppfølging  

Institutt-/studieleder er ansvarlig for oppfølging av studentevalueringer av praksis, praksisstedets 

selvevaluering og faglærers evaluering av praksisstedet og for iverksetting av tiltak. 

Disse evalueringene skal danne grunnlag for omtale av praksis i den årlige studiumrapporten (jfr. kap. 
2.3.4).  

Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene avgjør om det også skal utarbeides en årlig samlet 

praksisrapport og/eller emnerapport for hvert enkelt praksisemne. 
Fakultetsdirektøren har ansvar for å etablere rutiner som legger til rette for at resultater av tidligere års 

evalueringer av praksis er tilgjengelige ved planlegging av nytt semester. Rutinene skal bidra til 

utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer.  

2.3  Kvalitetssikring av eksisterende studieprogram 

Kvalitetssikring av eksisterende studieprogram omfatter: 
- Studentevaluering av studieprogram 

- Studentevaluering av utvekslingsopphold 

- Programevaluering  
- Oppfølging av studentevaluering av studieprogram. Studiumrapport  

 

Kvalitetssikring av eksisterende studieprogram gjelder for bachelorprogram, masterprogram, 4-årig 

lærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg inngår kvalitetssikring av teoriemner (jfr. 
kap. 2.1) og kvalitetssikring av praksis (jfr. kap. 2.2) som del av grunnlaget for kvalitetssikring av 

studieprogram. 

2.3.1 Studentevaluering av studieprogram 

Hensikten med studentevaluering av studieprogram er å få fram ulike forhold ved studieprogrammet, 

sett fra studentens perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring.  Kvalitetsområdene som blir 
evaluert er først og fremst rammekvalitet og programkvalitet, men kan også være 

undervisningskvalitet, resultatkvalitet og relevans. 

 
Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i 

aktuelt studieråd, fastsetter form på og tidspunkt for studentevaluering av studieprogram.  

Institutt-/studieleder har ansvar for at det gjennomføres studentevaluering av studieprogram.  
Studentevaluering av studieprogram gjennomføres normalt på én av følgende måter:  

 

1. Årlig evaluering på tvers av studentkull: 

A) Evalueringen gjennomføres i studieråd hvor det deltar studentrepresentanter fra alle aktive 

kull i det aktuelle studieprogrammet. Studierådet suppleres med ytterligere 

studentrepresentanter dersom det er nødvendig.  
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B) Evalueringen gjennomføres ved at man i et eget forum samler tillitsvalgte fra alle aktive kull i 

det aktuelle studieprogrammet sammen med alle emneansvarlige, institutt-/studieleder og 

studiekoordinator.  

2. Midtveis- og sluttevaluering innenfor ett studentkull: 

Evalueringen gjennomføres som en samtale mellom institutt-/studieleder, faglærere og 2-3 

studentrepresentanter (studenttillitsvalgte) eller ved hjelp av elektronisk spørreskjema.  

Når studentevaluering av studieprogram gjennomføres av tillitsvalgte studenter, skal det i forkant av 

evalueringen innhentes informasjon blant studentene om hva som kan være aktuelt å ta opp i 
evalueringen.  

Uavhengig av evalueringsmåte, skal studentevaluering av studieprogram ta utgangspunkt i en 

sjekkliste som er anbefalt av Studieutvalget.  

Når studentevaluering av studieprogram gjennomføres av tillitsvalgte studenter, skal institutt-
/studieleder og studentrepresentantene skrive et kort, stikkordsmessig referat fra evalueringen. 

Referatet disponeres med utgangspunkt i sjekklista, og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter. I de 

tilfeller studentevaluering av studieprogram ikke foregår i studieråd, skal referat fra evalueringen 
legges fram for studieråd.  

Dersom elektronisk evaluering benyttes, genereres en rapport automatisk. Denne behandles på samme 

måte som referatet. 

 
Det skal med jevne mellomrom gjøres egne evalueringer av læringsmiljøet i regi av 

Læringsmiljøutvalget.  

 

2.3.2 Studentevaluering av utvekslingsopphold 

Hensikten med studentevaluering av utvekslingsopphold er å vurdere faglig innhold i og tilrettelegging 
av oppholdet. Kvalitetsområdene som blir evaluert er undervisningskvalitet, rammekvalitet og 

programkvalitet. 

Alle studenter som har vært på et utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon, skal bes om å 
evaluere utvekslingsoppholdet. Studieutvalget vedtar spørreskjema. 

Internasjonal avdeling har ansvar for at det gjennomføres studentevaluering av utvekslingsopphold. 

Evalueringene oversendes de respektive institutt-/studieledere innen fastsatt frist.  

2.3.3 Programevaluering 

Hensikten med programevaluering er å foreta en grundigere og mer helhetlig gjennomgang av 
studieprogrammet enn den som gjøres ved årlig evaluering og revisjon av fag-/studieplan.  

Det skal gjennomføres programevaluering minimum hvert 5. år. Evalueringen skal omfatte både en 

evaluering av et evalueringspanel og en egenevaluering og omfatte alle kvalitetsområdene (jfr. kap. 
1.3). Evalueringspanelet skal bestå av følgende representanter: 

- 2 vitenskapelige ansatte (ikke institutt-/studieleder eller den som har ansvar for egenevalueringen) 

- 1 studenttillitsvalgt fra det aktuelle studieprogrammet 

- minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og 1 
representant fra aktuelt arbeids-/næringsliv der dette er relevant  

 

Evalueringspanelet oppnevnes av fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene. Fakultetet/Avdeling for 
lærerutdanning har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 

informasjon og dokumentasjon. Fakultetet/Avdeling for lærerutdanning stiller også sekretær til 

disposisjon for evalueringspanelet. Institutt-/studieleder har ansvar for gjennomføringen av 

egenevalueringen. 
Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift legges 

til grunn for programevalueringen. Sjekkliste for innhold i programevalueringen fastsettes av 

Studieutvalget. Fakultetet/avdelingen kan eventuelt supplere sjekklisten med tilleggsspørsmål. 
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Programevalueringen gjennomføres som følger: 

1. Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i sjekklisten så langt det er relevant og 

mulig. Panelet skriver en rapport på bakgrunn av disse vurderingene.  

2. Egenevalueringen gjennomføres ved å kommentere evalueringspanelets rapport for hvert av 

kvalitetsområdene. Rapporten avsluttes med forslag til tiltak, herunder eventuelle forslag til 

endringer i fag-/studieplan.  

3. Rapporten behandles i studieråd og fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene og legges fram for 

Studieutvalget til orientering.  

4. Revisjon av fag-/studieplan etter programevaluering gjøres i henhold til forskrift om studier og 

eksamen § 12a. 

Rapport og oppfølging av programevaluering er et ledd i universitetets styringskvalitet. 

 

2.3.4 Oppfølging av studiumevalueringer. Studiumrapport 

Institutt-/studieleder har ansvar for oppfølging både i forhold til fag-/studieplan, infrastruktur (lokaler, 
utstyr m.m.), læringsmiljø, administrative rutiner og eventuelle andre forhold som avdekkes i 

forbindelse med evalueringene. I saker som gjelder infrastruktur, må oppfølging skje i samarbeid med 

administrative enheter, evt. Statsbygg. Dersom de forhold som avdekkes ikke kan løses i samarbeid 

med aktuell administrativ enhet, bringes saken inn for Læringsmiljøutvalget.  
Noen forhold vil berøre både universitetet og studentsamskipnaden. Dette kan tas opp i  

de faste møtene mellom universitetets ledelse, studentsamskipnadens ledelse og ledelsen for 

studentorganisasjonen. 
 

Institutt-/studieleder utarbeider årlig studiumrapport for bachelor- og masterprogram, 4-årig 

lærerutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning. Rapporten utarbeides pr. studieår, behandles i 

studierådet og oversendes fakultetsledelsen/dekan for lærerutdanning innen fastsatt frist.  
Rapport fra egenevaluering som del av programevaluering erstatter ordinær studiumrapport det året 

programevalueringen gjennomføres. Kvalitetsområdene som blir evaluert i forbindelse med 

studiumrapporten er inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet og resultatkvalitet, men kan også 
være undervisningskvalitet og relevans. Rapporten og oppfølgingen av denne er et ledd i universitetets 

styringskvalitet.  

 

2.4 Kvalitetssikring av nye studier og emner 

2.4.1 Kvalitetssikring av nye studier 

Kvalitetssikring av nye studier på lavere grads nivå gjøres ved godkjenning av studieplanen i 

fakultetsstyret og Studieutvalget samt kontroll av at fagmiljøet har nødvendig kompetanse.  

Kvalitetssikring av nye studier på masternivå gjøres normalt av en sakkyndig komité. Styret, eller 
rektor på fullmakt fra Styret, oppnevner komiteens medlemmer etter forslag fra fakultetet.  

Sentralt fastsatte kriterier for akkreditering av studier på det aktuelle nivå legges til grunn.  

Krav til sakkyndig komité ved etablering av masterprogram:  
- Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere eller andre 

tilknytninger til institusjonen som fører til inhabilitet. 

- Bestemmelsene i likestillingsloven med forskrifter om komitésammensetting skal følges. 
- Sakkyndige komiteer for vurdering av masterprogram skal normalt ha 2 medlemmer. 

- Ved vurdering av masterprogram kreves faglig kompetanse minst på førstestillingsnivå for alle 

sakkyndige.  

 
Det er først og fremst kvalitetsområdene rammekvalitet og programkvalitet som er viktige ved 

kvalitetssikring av nye studier og emner, men prosessen er også et ledd i universitetets styringskvalitet.  
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2.4.2 Kvalitetssikring av nye emner  

Fakultetsstyret vedtar etablering av nye emner. Fakultetet har ansvar for kvalitetssikring forut for 
etableringsvedtak/behandling av emnebeskrivelse. 

2.5 Fakultetsrapport om studiekvalitet og kvalitetssikring - emner og 
studieprogram 

Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning utarbeider årlig rapport om studiekvalitet og 
kvalitetssikring som omfatter alle de syv kvalitetsområdene. Rapporten skal også omfatte studentenes 

læringsmiljø. Rapporten skal behandles av fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene. Den er et ledd 

i fakultetets/avdelingens strategiske arbeid, og skal gi en overordnet vurdering av studiekvaliteten og 
kvalitetssikringsarbeidet, herunder en vurdering av måloppnåelsen for styringsparametere og i forhold 

til strategiske planer. Rapporten skal gi grunnlag for å vurdere behov for nye tiltak innen 

fakultetet/avdelingen, eventuelt også på institusjonsnivå, og inngår som del av grunnlaget for 
utdannings- og forskningsmeldingen. Fakultetsrapporten og oppfølgingen av denne er et ledd i 

universitetets styringskvalitet. 
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3  Rutiner for kvalitetssikring av forskerutdanning 
Forskerutdanningen ved universitetet er organisert i fakultetsvise ph.d.-program med ulike 

spesialiseringer under det enkelte program.  

 

Hver spesialisering skal ha et utvalg bestående av 3 – 5 personer hvorav minst en ph.d.-kandidat. 
Dersom det er hensiktsmessig, kan flere spesialiseringer ha ett felles utvalg. Hver spesialisering ledes 

av en ph.d.-leder. 

 
I tillegg skal hvert fakultet ha et ph.d.-utvalg bestående av en representant fra hvert 

spesialiseringsutvalg, normalt ph.d.-leder, samt en ph.d.-kandidat. Utvalget skal ivareta og følge opp 

alle ph.d.-utdanningene på fakultetet. Dersom det er hensiktsmessig, kan ph.d.-utvalget være en 

integrert del av et større forskningsutvalg.  
De fakultet som kun har én spesialisering, skal kun ha ett ph.d.-utvalg. 

 

 
Kvalitetssikring av forskerutdanning omfatter: 

 Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 

 Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 

 Kvalitetssikring av veilederkompetanse 

 Oppfølging og rapportering 

 

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder gir regler om opptak til, 
gjennomføring av og avslutning av ph.d.-utdanningen. Utfyllende regler gir mer detaljerte regler for 

det enkelte ph.d.-program. 

 

Forskningssekretariatet arrangerer minimum en gang per år et ph.d.-lederforum hvor aktuelle tema i 
forhold til forskerutdanningen belyses. 

 

Rutiner for administrativ støtte til ph.d.-utdanningene inngår i håndbok for forskerutdanning. 
Håndboken revideres årlig av forskningssekretariatet. 

 

3.1 Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 

Hensikten med evalueringene er å få fram ulike forhold ved etablerte ph.d.-utdanninger sett fra ulike 
perspektiv og med henblikk på utvikling og forbedring. 

3.1.1. Emneevaluering 

Fakultetet vurderer behovet for å gjennomføre en formell evaluering av emner/godkjent aktivitet i 

opplæringsdelen utover den årlige framdriftsrapporteringen fra ph.d.-kandidater (jfr. kap. 3.1.2). 

Resultater fra eventuelle emneevalueringer følges opp i årlig rapport fra ph.d.-leder på den enkelte 
spesialisering (jfr. kap. 3.4). 

3.1.2 Årlig kandidat- og veilederevaluering  

Ph.d.-kandidatene skal minimum en gang i året levere framdriftsrapport i forhold til ph.d.-studiet, hvor 

også en evaluering av opplæringsdelen, avhandlingsdelen, veiledningssituasjonen og læringsmiljøet 

inngår. 

 
Hovedveiledere skal minimum en gang i året levere en veilederrapport.  

 

Rapportmal for framdriftsrapport og veilederrapport vedtas av Sentralt forskningsutvalg. Fakultetet 
kan eventuelt supplere med tilleggsspørsmål. Rapportene følges opp i årlig rapport fra ph.d.-leder på 

den enkelte spesialisering (jfr. kap. 3.4). 
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3.1.3 Programevaluering hvert 5. år  

Det skal gjennomføres programevaluering av hver spesialisering minimum hvert 5. år. Evalueringen 
skal omfatte både evaluering av et evalueringspanel og en egenevaluering, og omfatte alle 

kvalitetsområdene (jfr. kap. 1.3).  

Evalueringspanelet skal normalt bestå av følgende representanter: 
- 2 interne vitenskapelige ansatte (ikke den som har ansvar for egenevaluering) 

- 1 ph.d.-kandidat fra den aktuelle spesialiseringen 

- minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og 1  

representant fra aktuelt arbeids-/næringsliv der dette er relevant 
- eventuelle andre representanter 

-  

 Evalueringspanelet oppnevnes av fakultetsstyret. Fakultetet stiller sekretær til disposisjon for 
evalueringspanelet. 

 

Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift legges 
til grunn for programevalueringen. Sjekkliste for innhold til programevalueringen fastsettes avSentralt 

forskningsutvalg. Fakultetet kan eventuelt supplere sjekklisten med tilleggsspørsmål. 

 

Programevalueringen gjennomføres som følger: 
1. Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i sjekklisten så langt det er relevant og 

mulig. Panelet skriver en rapport på bakgrunn av disse vurderingene.  

2. Egenevalueringen gjennomføres ved å kommentere hvert punkt i evalueringspanelets rapport. 

Rapporten avsluttes med forslag til tiltak, herunder eventuelle forslag til endringer i studieplan.  

Rapport fra programevalueringen skal behandles i spesialiseringsutvalget, ph.d.-utvalget ved fakultetet 

og i fakultetsstyret. Rapport med fakultetets oppfølging av evalueringen, legges fram for 

Studieutvalget og Sentralt forskningsutvalg til orientering. 

 

3.2 Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 

Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer gjøres normalt av en sakkyndig komité. Styret, eller 

rektor på fullmakt fra styret, oppnevner komitéens medlemmer etter forslag fra fakultetet.  

Sentralt fastsatte kriterier for akkreditering av studier på ph.d.-nivå legges til grunn.  
Krav til sakkyndig komité ved etablering av ph.d.-spesialisering:  

 Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere eller 

andre tilknytninger til institusjonen som fører til inhabilitet. 

 Bestemmelsene i likestillingsloven med forskrifter om komitésammensetting skal følges. 

 Sakkyndige komiteer for vurdering av ph.d.-spesialisering skal normalt ha 3 medlemmer.Alle 

sakkyndige skal ha faglig kompetanse på professornivå. 

  Ett av komitémedlemmene skal komme fra utlandet. 

3.3 Kvalitetssikring av veilederkompetanse  

Krav til veilederkompetanse framgår av forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved 

Universitetet i Agder § 7.  

 

Forskningssekretariatet og Pedagogisk utviklingssenter (PULS) er ansvarlig for å tilby  
veilederopplæring etter behov. 

 

Instituttleder i samarbeid med dekan og fakultetsdirektør har ansvar for medarbeidersamtaler med 
stipendiater, jfr. instruks for instituttleder. Instituttleder i samarbeid med dekan og fakultetsdirektør 

har også ansvar for at ph.d.-kandidater som ikke er tilsatt ved universitetet, får tilfredsstillende 

oppfølging. 
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Dersom det avdekkes kvalitetssvikt i forbindelse med veiledning, har instituttleder og dekan ansvar for 

nødvendig oppfølging i forhold til den/de involverte veiledere. (Se også kap. 6.3).  

 

3.4 Oppfølging og rapportering 

Årlig rapport fra ph.d.-leder for hver spesialisering, behandles i spesialiseringsutvalget(ene). 
Rapporten skrives per studieår og skal inngå som del av grunnlaget for fakultetsrapporten. Rapport fra 

programevaluering erstatter årlig rapport fra ph.d.-leder det året programevaluering gjennomføres. 

 
Fakultetene utarbeider årlig rapport om forskerutdanningen. Rapporten behandles av ph.d.-utvalget 

ved fakultetet og av fakultetsstyret. Rapporten er et ledd i fakultetets strategiske arbeid og skal gi en 

overordnet vurdering av utdanningskvaliteten og kvalitetssikringsarbeidet, herunder en vurdering av 
måloppnåelse for styringsparametere og i forhold til strategiske planer. Rapporten skal også gi 

grunnlag for å vurdere behov for nye tiltak ved fakultetet, eventuelt også på institusjonsnivå.  

Rapport utarbeides per kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og 

forskningsmeldingen.  
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4 Rutiner for kvalitetssikring av administrative tjenester 
Mange administrative tjenester er vesentlige for studiekvalitet og læringsmiljø. Det gjelder bl.a. 

informasjon og veiledning til søkere og studenter, opptak og studentmottak, eksamen, sensur, 

klagebehandling, karakterutskrifter, vitnemål og Diploma Supplement, innpassing/fritak, 

utdanningsplaner og timeplanlegging. 

4.1 Rutinebeskrivelser 

Gode rutinebeskrivelser, tydelig plassering av ansvar (overordnet og operativt) og tilstrekkelig 

kompetanse er viktige forutsetninger for at de administrative tjenester skal ha høy kvalitet.  

Administrativ leder for fakultet/Avdeling for lærerutdanning eller det enkelte tjenesteområde har 
ansvar for at det blir utarbeidet beskrivelser av sentrale rutiner som er viktige for studiekvalitet og 

læringsmiljø. Rutinebeskrivelsene skal vise saksgang, overordnet og operativt ansvar, samt ha 

henvisning til aktuelt regelverk. For rutiner som er felles for alle fakultetene, har leder for det aktuelle 

tjenesteområdet i fellesadministrasjonen ansvar for å utarbeide rutinebeskrivelsen i samarbeid med 
fakultetene. 

Klagebehandling innebærer en viktig form for kvalitetssikring. Universitetet skal ha rutiner som sikrer 

at utfallet av en klagesak gjøres kjent for de som har fattet det påklagede vedtaket.  

4.2 Evaluering av administrative tjenester 

Kvaliteten på administrative tjenester skal tas opp i forbindelse med evaluering av studieprogram. De 

ansvarlige for evalueringene skal sørge for at resultatet av evaluering på disse punktene blir gjort kjent 

for de aktuelle administrative enheter.  
Det skal i tillegg gjennomføres brukerundersøkelser blant studenter og ansatte. Universitetsdirektøren 

har ansvar for gjennomføring av disse undersøkelsene.  

Internasjonal avdeling har ansvar for at det gjennomføres evaluering av administrative tjenester for 

innreisende utvekslingsstudenter. 

4.3 Oppfølging  

Administrativ leder har ansvar for oppfølging dersom det på bakgrunn av evalueringer eller på annen 

måte avdekkes kvalitetssvikt. Administrativ leder har også ansvar for at rutinebeskrivelsene 

gjennomgås med jevne mellomrom for å unngå at de virker konserverende i organisasjonen og for å 
vurdere bruk av nye teknologiske hjelpemidler.  

Administrativ leder skal hvert år ha minst ett møte med hver av sine mellomledere for å utpeke 

forbedringsområder og gjennomgå status for tidligere utpekte forbedringsområder. Møtet skal bl.a. ta 
utgangspunkt i rapporter om administrative tjenester fra egen enhet og samarbeidende enheter og i 

administrativ leders og mellomlederens egne vurderinger av kvaliteten på de administrative tjenestene. 

4.4 Rapport om kvalitetssikring av administrative tjenester 

Administrative ledere for enheter i fellesadministrasjonen utarbeider rapport om  

kvalitetsarbeidet for de administrative tjenestene som har betydning for studiekvalitet (rammekvalitet 
og styringskvalitet). Dette gjelder flg. enheter: 

- Avdeling for studentrekruttering 

- Servicetorget 
- Studentservice 

- Internasjonal avdeling 

- Biblioteket 

- IT-avdelingen  
- Karrieresenteret 

 

Administrative ledere for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning utarbeider tilsvarende rapport 
for sine enheter. Denne inngår som del av årlig rapport om studiekvalitet og kvalitetssikring.  

I tillegg skal det utarbeides rapport om virksomheten ved Pedagogisk utviklingssenter. 
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Rapportene utarbeides pr. kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og 

forskningsmeldingen (jfr. kap. 1.8). Rapportene og oppfølgingen av disse er et ledd i universitetets 

styringskvalitet. 

 
 

5 Opplæring og oppfølging av tilsatte 
Hensikten med opplæring og oppfølging av tilsatte er å sikre en systematisk 

kompetanseutvikling samt bidra til å sikre rammekvalitet, undervisningskvalitet og 

styringskvalitet ved universitetet. 

5.1 Introduksjonsprogram for nye medarbeidere 

Fakultetsledelsen i samarbeid med administrative enheter, særlig Personal- og 

organisasjonsavdelingen, har ansvar for at nytilsatte i vitenskapelige stillinger gjennomgår et 

introduksjonsprogram.  

Leder for administrative enheter har, i samarbeid med Personal- og organisasjonsavdelingen, ansvar 
for at nytilsatte i teknisk-administrative stillinger gjennomgår et introduksjonsprogram. 

5.2 Opplæring av faglige ledere 

Faglige ledere har en sentral rolle i forhold til studiekvalitet og læringsmiljø, og skal få opplæring som 

setter dem i stand til å utføre oppgaver i henhold til sin instruks. Universitetsdirektøren har ansvar for 
at opplæringsprogram utarbeides og gjennomføres. 

5.3 Oppfølging av tilsatte i vitenskapelige stillinger 

Emneevalueringer vil over tid kunne gi grunnlag for å iverksette tiltak i forhold til enkeltpersoner eller 

grupper. Enkeltpersoner eller grupper kan også selv be om opplæring.  

 
Pedagogisk utviklingssenter skal gi tilbud om basiskompetanse i universitetspedagogikk, opplæring 

innenfor IKT-støttet undervisning og kurs innenfor ulike universitetspedagogiske temaer.  

 
Dersom det avdekkes personlige forhold som påvirker undervisningen eller veiledning negativt, er det 

fakultetsledelsens ansvar (dekan, administrativ leder og instituttleder) i samarbeid med Personal- og 

organisasjonsavdelingen å legge til rette for at vedkommende kan få nødvendig hjelp. 

5.4  Oppfølging av tilsatte i teknisk-administrative stillinger 

Administrativ leder for de ulike enhetene er ansvarlig for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse, og 

for å legge til rette for kompetanseutvikling. 

 

Dersom det avdekkes personlige problemer som påvirker arbeidsinnsatsen, har administrativ leder 
ansvar for, i samarbeid med Personal- og organisasjonsavdelingen, å legge til rette for at 

vedkommende kan få nødvendig hjelp. 
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1. Referansegruppas sammensetning og mandat 
 
Rektor har oppnevnt følgende referansegruppe for perioden 01.08.11 – 31.07.13.: 
 
Studiedirektør Bjørn J. Monstad   Leder 
Førsteamanuensis Gøril Hannås (tom våren 2012) Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
Professor Joyce Eileen S. Falkenberg (fom høsten 2012) Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
Universitetslektor Marthe M. Fosse Fensli  Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Instituttleder Andreas Prinz    Fakultet for teknologi og realfag 
Universitetslektor Harald Fjelde  (våren 2012)  Fakultet for kunstfag 
Professor Erik Gunvaldsen (fom høsten 2012)  Fakultet for kunstfag 
Førstelektor Jon Grythe     Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Studieleder Kristian Andersen    Avdeling for lærerutdanning 
Student Marius Wormnæs    
Student Susanne Oprann (tom våren 2012) 
Student Eva-Lill Bjørklund (fom høsten 2012)    
 
Seniorrådgiver Turid Høgetveit (Studiesekretariatet) har vært sekretær for referansegruppa. 
 
Som det framkommer ovenfor, ble det oppnevnt tre nye representanter i referansegruppa høsten 2012. 
 
Referansegruppa har behandlet problemstillinger i denne delrapporten i tre møter1 våren/høsten 2012.  

Styret har gitt referansegruppa for perioden 2011/2013 følgende mandat for sitt arbeid i 
oppnevningsperioden, jfr. punkt 2 i vedtak i S-sak 90/11, styremøte 22.06.11: 
 

Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bes i kommende periode arbeide med følgende 
problemstillinger:  
a) Evaluering av studier, inkludert rapportering på programnivå, med tanke på forenkling 
b) Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på forenkling 
c) Studierådenes rolle i kvalitetssikringssystemet 
d) Studentenes rolle i kvalitetssikringssystemet 
e) Ta stilling til revidert indikatorsett og bruken av dette, etter at en egen arbeidsgruppe har kommet 

med sitt forslag 
 
Når det gjelder punkt a, c og d i vedtaket, viser referansegruppa til delrapport av januar 2012 som 
omhandler disse tema og som blant annet dannet grunnlag for styrets vedtak i S-sak 36/12, styremøte 
18.04.12. Vedtaket lyder som følger: 
 
1. Styret vedtar revidert kvalitetssikringssystem i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 
2. Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet utrede behovet for obligatorisk 

emnerapport i tillegg til å sluttføre problemstillingene angitt i S-sak 90/11. 
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle justeringer i kvalitetssikringssystemet. 
  
I denne delrapporten kommer referansegruppa med anbefaling i forhold til punkt 2b i S-sak 90/11 og 
punkt 2 i S-sak 36/12. 
 

Rapporten er godkjent på sirkulasjon. 

 
Kristiansand, 5. november 2012 

                                                
1 Møtene har vært avholdt på følgende datoer: 05.06.12, 04.10.12 og 18.10. 12.  
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2. Kvalitetssikring av forskerutdanning 
 
I styremøte 22.06.11, S-sak 90/11, vedtok styret blant annet følgende (punkt 1 i vedtaket): 
Kvalitetssikringssystemet skal hete ”Kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder”. 
 
Bakgrunnen for vedtaket var at det er institusjonenes utdanning, inklusiv forskerutdanning, som skal 
evalueres av NOKUT, og ikke forskningen. Kvalitetssikring av forskning skal derfor formelt tas ut av 
kvalitetssikringssystemet for utdanningen.  
 
Referansegruppa er i den sammenheng gitt mandat fra styret i forhold til følgende problemstilling: 
Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på forenkling 
 
I realiteten oppfatter referansegruppa det slik at gruppa skal komme med forslag til endringer i kapittel 
3 i kvalitetssikringssystemet som i dag omhandler Rutiner for kvalitetssikring av forskning og 
forskerutdanning. 
 
I møte i referansegruppa 05.06.12 gav noen i gruppa uttrykk for at de var kritiske til at forskning ble tatt 
ut av kvalitetssikringssystemet. I den forbindelse var det enighet om å henstille til Sentralt 
forskningsutvalg (SFU) om å gjennomføre følgende: 
 

1) Utrede behovet for et eget kvalitetssikringssystem for forskningen ved UiA. 
2) Vurdere hvor ansvaret for utvikling og drift av et eventuelt kvalitetssikringssystem for forskning 

skal plasseres. 
 
Vedtaket ble oversendt Forskningssekretariatet v/forskningsdirektør Simone Katharina Heinz. Heinz har 
bekreftet at dette skal tas opp i Sentralt forskningsutvalg (SFU) i løpet av høsten 2012. 
 
I styremøte 18.-19.09.12, S-sak 101/12, vedtok styret etablering av fem fakultetsvise ph.d.-program med 
underliggende spesialiseringer. Samtidig la styret ned de 10 tidligere ph.d.-programmene ved UiA. 
 

2.1 Drøftinger i referansegruppa 

 
I møte i referansegruppa 05.06.12 drøftet blant annet referansegruppa forslag fra Sentralt utvalg for 
forskerutdanning (SUF) om rutiner for kvalitetssikring av forskerutdanningen ved UiA (SUF-sak 10/12). 
Referansegruppa hadde da følgende kommentarer til kvalitetssikring av forskerutdanningen: 
 

 Er det nødvendig å skille mellom evaluering av ph.d.-program og evaluering av spesialisering? 

 Hvordan kan en kvalitetssikre fakultetsvise ph.d.-program hvert 5. år? De er jo bare «paraplyer». All 
aktivitet vil jo foregå i spesialiseringene. 

 Nok med programevaluering av spesialiseringene hvert 5. år. 

 Det som trengs er en aktivitet som fanger opp problemene i ph.d.-programmene. 

 Forslag om årlig evaluering i form av et allmøte uten leder tilstede. 

 Bør evalueringen ende opp i en rapport eller en tiltaksplan? 

 Bør medarbeidersamtaler inngå i kvalitetssikringssystemet? Hvem har eventuelt ansvar for de ph.d.-
kandidater som ikke er ansatt? 

 Må ha med noe om administrative støttefunksjoner, jfr. rammekvalitet. Støttefunksjonene må være 
målrettet mot kvalitet. 

 Rutiner må være vedlegg til kvalitetssikringssystemet slik at de er lettere å endre ved behov. 

 Overordnede/felles rutiner eller fakultetsvise rutiner? 
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 Hvem skal definere behov for veilederopplæring? 

 Kandidatene må kunne evaluere veilederkompetansen. 
 
På bakgrunn av rapport fra sakkyndig NOKUT-komite som evaluerte universitetets system for 
kvalitetssikring i 2010, drøftinger i Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) og referansegruppa for 
kvalitetssikringssystemet, ble et forslag til kvalitetssikring av forskerutdanning utarbeidet av 
Studiesekretariatet og Forskningssekretariat. Dette forslaget var også basert på råd fra en dekan, en 
instituttleder og en administrativ ansatt på et fakultet.  
 
Forslaget ble drøftet i referansegruppas møte 04.10.12. Referansegruppa hadde følgende kommentarer 
i møtet: 
 

 Det ble stilt spørsmål til hvorvidt det finnes en parallell til ph.d.-lederforum på bachelor-
/masternivå. Flere hadde sett behov for dette, blant annet lærerutdanningen som nå prøver ut en 
ordning med et forum for instituttledere som er involvert i lærerutdanningene. 

 I tillegg til å henvise til ph.d.-forskriften innledningsvis, bør det også henvises til utfyllende regler for 
ph.d.-programmene. 

 Viktig å ha god kvalitet på administrativ støtte. Ph.d.-kandidater trenger slik støtte i større grad enn 
bachelor- og masterstudenter. Kvalitetssikring av administrative tjenester/støtte bør ses nærmere 
på av referansegruppa. (Se også rapportens kapittel 5). 

 Avsnittet om emneevaluering (avsnitt 3.1.1) bør gjøres mer forståelig. Enighet om behovet for 
fleksibilitet i forhold til evaluering av ph.d.-emner. Samtidig er det viktig å ha en metode for å 
avdekke kvalitetssvikt. Kvalitetssvikt vil imidlertid kunne fanges opp i forbindelse med årlig 
framdriftsrapport fra ph.d.-kandidatene.   

 Sammensetning av evalueringspanelet i forbindelse med programevaluering bør fremgå av 
kvalitetssikringssystemet (avsnitt 3.1.3). Alle interessenter (interne og eksterne) bør være 
representert i panelet. 

 Under programevaluering (avsnitt 3.1.3) må det framgå hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 
evalueringen. Blant annet anses det som nødvendig å vise til departementets forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift. 

 Krav til veilederkompetanse i kvalitetssikringssystemet bør samsvare med universitetets ph.d.-
forskrift § 7 (avsnitt 3.3). 

 Det bør vises til instruks for instituttleder når det gjelder medarbeidersamtaler med stipendiater. 

 Rapport fra programevaluering bør erstatte rapport fra ph.d.-leder det året programevaluering 
gjennomføres (avsnitt 3.4). 

 

2.2 Referansegruppas anbefalinger 

Referansegruppa vil spesielt løfte fram følgende anbefalinger i forhold til kvalitetssikring av 
forskerutdanningen: 

 Viktig å ha med henvisninger til regelverk og bakgrunnsdokumentasjon i kapittel 3 om 
forskerutdanning 

 Evalueringen må foregå på spesialiseringsnivå og ikke på programnivå 

 Programevaluering av hver spesialisering minimum hvert 5. år 

 Muligheter for fleksibilitet i forhold til sammensetning av evalueringspanel 

 Redusere fokus på negative forhold ved ph.d.-utdanningene – «positive og negative forhold» i 
avsnitt 3.1 bør endres til «ulike forhold»   

 
For øvrig viser referansegruppa til gruppas konkrete forslag til kapittel 3 i kvalitetssikringssystemet, 
Rutiner for kvalitetssikring av forskerutdanning, som følger vedlagt (vedlegg 1). 
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3. Obligatorisk emnerapport 
 
Obligatorisk emnerapport ble innført i forbindelse med at form på studentevaluering av teoriemner ble 
endret fra elektronisk spørreskjema i Fronter til en samtale mellom faglærer og studenttillitsvalgte. 
Obligatorisk emnerapport ble anbefalt av referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i rapport datert 
28. februar 2008 og ble vedtatt av styret i juni 2008. 
 
I forbindelse med revisjon av kvalitetssikringssystemet våren 2012 ble det i tre av fakultetenes 
høringsuttalelser (Fakultet for kunstfag, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap), anbefalt at emnerapporten tas ut som obligatorisk del av kvalitetssikringssystemet. 
I høringsuttalelsen fra Studieutvalget, ble det anmodet om at et fortsatt krav om emnerapport ble 
utredet. 
 
På bakgrunn av dette vedtok styret 18.04.12, S-sak 36/12, blant annet følgende (punkt 2 i vedtaket): 
Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet utrede behovet for obligatorisk emnerapport i 
tillegg til å sluttføre problemstillingene angitt i S-sak 90/11. 

3.1 Emneevaluering og emnerapport ved andre universitet 

I forbindelse med referansegruppas arbeid, har gruppa sett på hvilke elementer som inngår i 
kvalitetssikring av emner ved andre universitet. Følgende informasjon er hentet fra institusjonenes 
nettsider: 
 
Universitetet i Bergen  

 Minst 1/3 av dei emna som det til ei kvar tid vert undervist i, skal evaluerast. 

 Det einskilde fakultet avgjer kva for emne som skal evaluerast for eitt studieår om gongen 

 Emneansvarleg, i samarbeid med studieadministrasjonen, står for planlegging og gjennomføring av 
evalueringa. 

 Større endringar i studieplanen for eit emne bør følgjast opp med ei evaluering ved første høve.  

 Så langt det er praktisk gjennomførleg, skal alle emne evaluerast minst ein gong kvart 3. år. 

 Den emneansvarlege skal sørgje for at det vert utarbeidd ein rapport etter 

 at eit emne er evaluert. 
http://www.uib.no/ua/dokumenter/studiekvalitet/kval-sikring_2010_NOR.pdf 
 
Universitetet i Oslo 

 Det skal foretas en evaluering av helheten i hvert emne første og andre gang emnet tilbys, deretter 
jevnlig etter en frekvens fastsatt av fakultetet. 

 Den emneansvarlige skal utarbeide en rapport med vurderinger knyttet til behovet for endringer i 
emnet eller nedleggelse av emnet. Rapporten skal være tilgjengelig for studieprogrammer hvor 
emnet inngår. 

 Underveisevaluering av et emne skal skje hver gang emnet gjennomføres. 
http://www.uio.no/studier/om/kvalitet/kvalitetssystem/emner/ 
 
Universitetet i Tromsø 

 Fakultetene har det overordnede ansvaret for at det utarbeides årlige evalueringsplaner som gjøres 
kjent blant studenter og ansatte senest innen oppstarten av hvert studieår. 

 Emneevaluering består av student- og faglærerevaluering som gjennomføres hver for seg på 
utvalgte emner i henhold til en evalueringsplan fastsatt av fakultetsstyret. 

 Alle emner evalueres minimum én gang hvert tredje år og alltid ved første gangs gjennomføring. 

 Som hovedregel anbefales det å gjennomføre underveisevaluering. 
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 Faglærer(e) gir skriftlig evaluering av emne. Faglærerevaluering gjennomføres etter at studentene 
har evaluert emnet, og etter at vurdering av arbeidskrav og eksamen er gjennomført.  

http://uit.no/Content/143848/Kvalitetssystem%20generell%20del%20med%20forside%20250909.pdf#p
age=18 (kapittel 3) 
 
NTNU 

 Ved hver gjennomføring skal alle emner gjennomgå en kvalitetsoppfølging. 

 Selvstendige studentevalueringer skal være en del av datagrunnlaget. 
Faglærers ansvar: 

 Ta ansvar for evaluering og utvikling av emner og tilhørende læringsmål. 

 Sørge for medvirkning fra studentene, hovedsakelig gjennom referansegrupper. 

 Samarbeide med ledelsen og faglærere om tiltak som bidrar til utvikling 

 Dokumentere kvalitetsarbeidet. 
http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/emneansvarlig 

3.2 Drøftinger i referansegruppa 

Referansegruppa har drøftet spørsmålet om obligatorisk emnerapport i møte 04.10.12 og 18.10.12. Det 
har vært fremmet mange synspunkt i forhold til dette spørsmålet. Kommentarene til saken fra møtet i 
referansegruppa 04.10.12 kan oppsummeres som følger: 
 

 Flere mener det ikke er nødvendig med obligatorisk emnerapport. 

 Tilbakemelding på studentevalueringen bør gis umiddelbart og ikke vente til emnerapport. 

 De fleste mener det er behov for en egenevaluering fra faglærers side.  

 Flere mener egenevaluering kan gjøres på forskjellige måter. 

 Viktigere å diskutere faglige spørsmål med kolleger i stedet for å skrive emnerapport 

 De fleste mener en eventuell emnerapport først og fremst bør være en tilbakemelding til faglærer 
selv. 

 Emnerapportene er ikke så viktige for institutt-/studieleder eller studiekoordinator – blir for 
omfattende å lese opp mot 50-60 emnebeskrivelser (vil variere fra studieprogram til 
studieprogram). 

 Drøfting av studieprogram og emner i studieprogram egner seg best i studieråd. 

 De som mener det er nødvendig med emnerapport, mener den burde forenkles i forhold til forslaget 
til Studieutvalget 08.10.12 (f.eks. slå sammen pkt. 1-4). 

 Vanskelig for emneansvarlig å skrive emnerapport i emner hvor mange ulike lærere er involvert.  

 Vil ikke være dramatiske endringer i et emne fra et år til et annet – normalt små justeringer. 

 For omfattende krav skaper trøtthet/frustrasjon. 

 Det vil ikke ta veldig lang tid å skrive en emnerapport. 

 Faglærer tenker kun på emneevaluering etter fullført undervisning og ikke etter avsluttet vurdering. 
Når sensur er avsluttet går tankene framover mot nye emner og oppgaver. 

 Behov for mer dynamiske måter å evaluere. 

 Forslag om å ta opp emnevaluering i medarbeidersamtaler. 

Referansegruppa mener det bør settes et klarere skille mellom studentenes evaluering og faglærers 
evaluering og tilhørende dokumentasjon. I den forbindelse har referansegruppa vurdert anbefalt 
sjekkliste for studentevaluering (vedlegg 2) og emnerapport fra faglærer (vedlegg 3) som begge er 
vedtatt av Studieutvalget 08.10.12.   

Studentevaluering 
Referansegruppa har ingen kommentarer til sjekkpunktene i anbefalt sjekkliste for studentevaluering av 
emner (vedlegg 2). I den grad emneevaluering gjennomføres etter normalordningen (et møte mellom 
faglærer og 2-3 studentrepresentanter) mener referansegruppa det i møtet bør legges opp til dialog, 
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samarbeid og konsensus. Referansegruppa mener det er viktig at studentene får rask tilbakemelding fra 
faglærer på evalueringen. Spørsmål 1-4 i vedtatt emnerapport bør utgjøre den umiddelbare 
tilbakemeldingen fra faglærer på gjennomført studentevaluering. Dette kan for eksempel gjøres på 
følgende måter: 

 Integrert i referat fra studentevaluering (basert på konsensus) 

 Tilleggskommentarer i referatet fra studentevalueringen 

 Eget notat/skriv som legges ut i Fronter sammen med referat/rapport fra studentevalueringen 

I emner med studentgrupper fra flere utdanninger, bør det gis mulighet til å gjennomføre én 
studentevaluering per studentgruppe.   

Referansegruppa mener videre at det i anbefalt sjekkliste bør tas inn et punkt om hvor mange studenter 
som går på emnet og hvor mange studenter som deltok i drøfting i forkant av møtet mellom faglærer og 
studentrepresentanter. I tillegg bør sjekklisten inneholde informasjon om normalordningen for 
studentevaluering (et møte mellom faglærer og 2-3 studentrepresentanter). 

Faglærers egenevaluering/emnerapport 
Referansegruppa mener kun spørsmål 5-7 i vedtatt emnerapport (vedlegg 3) bør utgjøre faglærers 
egenevaluering/emnerapport.  

Referansegruppa mener emnerapport først og fremst er nyttig for faglærer selv og instituttleder med 
tanke på emnets videreutvikling og eventuelle endringer i emnet. Gruppa ser også at emnerapporten 
kan gi grunnlag for erfaringsoverføring mellom faglærere og danne grunnlag for 
studieprogramevaluering og programevaluering hvert 5. år.  

I en diskusjon om frekvens hvor en også har vurdert praksis ved andre universitet, konkluderer 
referansegruppa med å anbefale opprettholdelse av årlig emnerapport. Referansegruppa ser det blant 
annet som vanskelig å håndtere sekvensiell emnerapportering og viser også til at årlig studiumrapport 
skal bygge på emnerapportene.  

Referansegruppa vil også peke på at det i noen emner er mange faglærere involvert, men mener det kun 
skal skrives én emnerapport. Emneansvarlig må være ansvarlig for emnerapporten. 

Referansegruppa har også hatt en diskusjon om hvorvidt emnerapporter bør behandles i studieråd. 
Flere mener studieråd ikke er et egnet forum for behandling av emnerapporter. Referansegruppa 
foreslår ingen endring på dette punktet nå, men ønsker å følge opp dette i det videre arbeidet. 

3.3 Referansegruppas anbefaling 
På bakgrunn av drøftinger i referansegruppa foreslås følgende:  

Studentevaluering av emne (kvalitetssikringssystemet avsnitt 2.1.1) 

 Anbefalt sjekkliste vedtatt av Studieutvalget må inneholde informasjon om normalordningen for 
studentevaluering (et møte mellom faglærer og 2-3 studentrepresentanter) 

 Anbefalt sjekkliste må inneholde et punkt om hvor mange studenter som går på emnet og hvor 
mange studenter som deltok i drøfting i forkant av møtet mellom faglærer og 
studentrepresentanter 

 Studentevalueringen må følges opp med kommentarer fra faglærer, jfr. punktene i sjekklisten. I 
tillegg må faglærer gi kommentarer til forslag fra studenter i forhold til oppfølging, eventuelt 
kommentere hvorfor forslagene ikke vil bli fulgt opp. 

 I emner med studentgrupper fra flere utdanninger bør det åpnes for å kunne gjennomføres én 
studentevaluering per studentgruppe med ett referat fra hver av disse studentevalueringene  
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Obligatorisk emnerapport (kvalitetssikringssystemet avsnitt 2.1.2) 

 Krav om årlig emnerapport fra faglærer anbefales opprettholdt 

 I emner med mange faglærere involvert, skriver emneansvarlig emnerapport 

 Mal for emnerapport må forenkles og kun inneholde punkt 5-7 i gjeldende emnerapport 

 Spørsmålet om hvorvidt emnerapporter bør behandles i studieråd, tas opp i det videre arbeidet i 
referansegruppa 

Referansegruppa foreslår i tillegg at det utvikles en digital løsning for skriving, lagring og gjenfinning av 
emnerapport, blant annet for å gjøre emnerapportering enklere for faglærer/emneansvarlig. 

 

4. Administrative støttetjenester 
I flere møter i referansegruppa har medlemmer vist til behovet for å ha god kvalitet på administrative 
støttetjenester, ikke minst i forhold til ph.d.-kandidater som trenger slik støtte i enda større grad enn 
bachelor- og masterstudenter.  
 
Referansegruppa anbefaler at dette spørsmålet blir tatt opp på bred basis i det videre arbeidet i 
referansegruppa. 
 

Vedlegg 

1. Forslag til revidert kapittel 3 i kvalitetssikringssystemet, Rutiner for kvalitetssikring av 
forskerutdanning 

2. Anbefalt sjekkliste for studentevaluering av teoriemner vedtatt av Studieutvalget 08.10.12 
3. Mal for emnerapport fra faglærer vedtatt av Studieutvalget 08.10.12 
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Vedlegg 1 

 

 

Forslag fra referansegruppa til revidert kapittel 3 i kvalitetssikringssystemet 
 

3 Rutiner for kvalitetssikring av forskerutdanning 
Forskerutdanningen ved universitetet er organisert i fakultetsvise ph.d.-program med ulike 

spesialiseringer under det enkelte program.  

 

Hver spesialisering skal ha et utvalg bestående av 3 – 5 personer hvorav minst en ph.d.-kandidat. Dersom 
det er hensiktsmessig, kan flere spesialiseringer ha ett felles utvalg. Hver spesialisering ledes av en ph.d.-

leder. 

 
I tillegg skal hvert fakultet ha et ph.d.-utvalg bestående av en representant fra hvert spesialiseringsutvalg, 

normalt ph.d.-leder, samt en ph.d.-kandidat. Utvalget skal ivareta og følge opp alle ph.d.-utdanningene på 

fakultetet. Dersom det er hensiktsmessig, kan ph.d.-utvalget være en integrert del av et større 
forskningsutvalg.  

De fakultet som kun har én spesialisering, skal kun ha ett ph.d.-utvalg. 

 

Forskningssekretariatet arrangerer minimum en gang per år et ph.d.-lederforum hvor aktuelle tema i 
forhold til forskerutdanningen belyses. 

 

Kvalitetssikring av forskerutdanning omfatter: 

 Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 

 Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 

 Kvalitetssikring av veilederkompetanse 

 Oppfølging og rapportering 

 

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder gir regler om opptak til, 

gjennomføring av og avslutning av ph.d.-utdanningen. Utfyllende regler gir mer detaljerte regler for det 
enkelte ph.d.-program. 

 

Rutiner for administrativ støtte til ph.d.-utdanningene inngår i håndbok for forskerutdanning. Håndboken 

revideres årlig av forskningssekretariatet. 
 

3.1 Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 

Hensikten med evalueringene er å få fram ulike forhold ved etablerte ph.d.-utdanninger sett fra ulike 
perspektiv og med henblikk på videreføring, utvikling og forbedring. 

 

3.1.1. Emneevaluering 

Fakultetet vurderer behovet for å gjennomføre en formell evaluering av emner/godkjent aktivitet i 
opplæringsdelen utover den årlige framdriftsrapporteringen fra ph.d.-kandidater (jfr. kap. 3.1.2). 

Resultater fra eventuelle emneevalueringer følges opp i årlig rapport fra ph.d.-leder på den enkelte 

spesialisering. 

 

3.1.2 Årlig kandidat- og veilederevaluering  

Ph.d.-kandidatene skal minimum en gang i året levere framdriftsrapport i forhold til ph.d.-studiet, hvor 
også en evaluering av opplæringsdelen, avhandlingsdelen, veiledningssituasjonen og læringsmiljøet 

inngår. 

 

Hovedveiledere skal minimum en gang i året levere en veilederrapport.  
 

Rapportmal for framdriftsrapport og veilederrapport vedtas av Sentralt forskningsutvalg. Fakultetet kan 

eventuelt supplere med tilleggsspørsmål. Rapportene følges opp i årlig rapport fra ph.d.-leder på den 
enkelte spesialisering. 
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3.1.3 Programevaluering hvert 5. år  

Det skal gjennomføres programevaluering av hver spesialisering minimum hvert 5. år. Evalueringen skal 

omfatte både evaluering av et evalueringspanel og en egenevaluering, og omfatte alle kvalitetsområdene 
(jfr. kap. 1.3). Alle relevante interessegrupper for studieprogrammet skal være representert i 

evalueringspanelet.  

Normalt vil evalueringspanelet bestå av følgende representanter: 
- 2 vitenskapelige ansatte (ikke den som har ansvar for egenevaluering) 

- 1 ph.d.-kandidat fra det aktuelle studieprogram 

- minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og 1 ansatt 
fra aktuelt arbeids-/næringsliv 

 Evalueringspanelet oppnevnes av fakultetsstyret.  

 

Vurderingskriteriene som skal legges til grunn er departementets forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift.  

I tillegg vedtar Sentralt forskningsutvalg rutiner og rapportmal for programevaluering som skal legges til 

grunn for arbeidet. Fakultetet kan eventuelt supplere rapportmalen med tilleggsspørsmål. 
Rapport fra programevalueringen skal behandles i spesialiseringsutvalget, ph.d.-utvalget ved fakultetet og 

i fakultetsstyret. Rapport med fakultetets oppfølging av evalueringen, legges fram for Studieutvalget og 

Sentralt forskningsutvalg til orientering. 
 

3.2 Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 

Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer gjøres normalt av en sakkyndig komité. Styret, eller rektor 

på fullmakt fra styret, oppnevner komitéens medlemmer etter forslag fra fakultetet.  
Sentralt fastsatte kriterier for akkreditering av studier på ph.d.-nivå legges til grunn.  

Krav til sakkyndig komité ved etablering av ph.d.-spesialisering:  

 Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere eller andre 

tilknytninger til institusjonen som fører til inhabilitet. 

 Bestemmelsene i likestillingsloven med forskrifter om komitésammensetting skal følges. 

 Sakkyndige komiteer for vurdering av ph.d.-spesialisering skal normalt ha 3 medlemmer. 

Ved vurdering av nye spesialiseringer kreves faglig kompetanse på professornivå for alle sakkyndige. Ett 

av komitémedlemmene skal komme fra utlandet. 

 

3.3 Kvalitetssikring av veilederkompetanse  
Krav til veilederkompetanse framgår av forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Universitetet i 

Agder § 7. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring i veiledning 

av ph.d.-kandidater. 
 

Forskningssekretariatet og Pedagogisk utviklingssenter (PULS) er ansvarlig for å tilby sentral 

veilederopplæring etter behov. 
 

Instituttleder i samarbeid med dekan og fakultetsdirektør har ansvar for medarbeidersamtaler med 

stipendiater, jfr. instruks for instituttleder. Instituttleder i samarbeid med dekan og fakultetsdirektør har 

også ansvar for at ph.d.-kandidater som ikke er tilsatt ved universitetet, får tilfredsstillende oppfølging. 
 

Dersom det avdekkes kvalitetssvikt i forbindelse med veiledning, har instituttleder og dekan ansvar for 

nødvendig oppfølging i forhold til den/de involverte veiledere. (Se også kap. 6.3).  
 

3.4 Oppfølging og rapportering 

Årlig rapport fra ph.d.-leder for hver spesialisering, behandles i spesialiseringsutvalget(ene). Rapporten 
skrives per studieår og skal inngå som del av grunnlaget for fakultetsrapporten. Rapport fra 

programevaluering erstatter årlig rapport fra ph.d.-leder det året programevaluering gjennomføres. 

 

Fakultetene utarbeider årlig rapport om kvaliteten på forskerutdanningen. Rapporten behandles av ph.d.-
utvalget ved fakultetet og av fakultetsstyret. Rapporten er et ledd i fakultetets strategiske arbeid og skal gi 
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en overordnet vurdering av kvalitetssikringsarbeidet, herunder en vurdering av måloppnåelse for sentrale 

styringsparametere og i forhold til strategiske planer. Rapporten skal også gi grunnlag for å vurdere behov 

for nye tiltak ved fakultetet, eventuelt også på institusjonsnivå.  

Rapport utarbeides per kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og 
forskningsmeldingen.  
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Vedlegg 2 

 
Studentevaluering av teoriemner – anbefalt sjekkliste 
Vedtatt av Studieutvalget 08.10.12 
 
Bakgrunn - jfr. Kvalitetssikringssystemet  kapittel 2.1.1. 
 
Hensikten med studentevalueringen er å få fram positive og negative forhold ved emnet, sett fra 
studentens perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring. 
 
Form på og tidspunkt for studentevalueringen fastsettes av fakultetsstyret, etter forslag fra institutt-
/studieleder og etter drøfting i aktuelt studieråd. Form og tidspunkt skal framgå av emnebeskrivelsen i 
studiehåndboka. 
 
Det skal skrives et referat/sammendrag fra studentevalueringen disponert med utgangspunkt i 
sjekklista. Normalt skrives referatet av studenttillitsvalgte. Referatet gjøres tilgjengelig for studentene i 
Fronter (bortsett fra eventuell omtale av personlige forhold) og behandles i studieråd sammen med 
faglærers emnerapport.  
 
Faglærer har ansvar for oppfølging av studentevalueringen gjennom eventuelle justeringer i løpet av 
semesteret og gjennom emnerapporten.  
 
 
Anbefalt sjekkliste for studentevalueringen (tilpasses ift form og tidspunkt for evalueringen): 
 
1. Informasjon og infrastruktur 

- Informasjon om emnet (semesterplan, pensumlitteratur, forelesningstidspunkter m.v.) 
- Tilgang til pensumlitteratur/støttelitteratur 
- Tilgang til IT-ressurser og annen administrativ støtte 
- Undervisningslokaler 

2. Faglig innhold 
- Nivå/vanskelighetsgrad (spesielt i emner med deltakelse fra ulike studentgrupper med ulike 

forkunnskaper) 
- Progresjon 
- Eventuell overlapping med andre emner 
- Pensumlitteratur (omfang, vanskelighetsgrad, relevans) 
- Vurderingsordning (er vilkår for å gå opp til eksamen og avsluttende eksamen dekkende ift til 

emnets læringsutbytte?) 
3. Undervisning/pedagogisk opplegg 

- Kvalitet på undervisning og veiledning, herunder vektlegging av ulike temaer i undervisningen  
- Omfang av forelesninger, seminarundervisning, gruppearbeid, veiledning, eventuell 

laboratorieundervisning 
- Gis det tilstrekkelig tilbakemelding (formell eller uformell) til studentene underveis? 

4. Egeninnsats 
- Fremmøte til organisert undervisning (forelesning, gruppearbeid m.v.) 
- Selvstudium 
- Står arbeidsmengden totalt i rimelig forhold til emnets omfang, jfr. normert mål for 

arbeidsomfang for studenten på 27 timer per studiepoeng? 
5. Forslag til endringer i emnet 

- Eventuelle konkrete forslag til endringer i emnet 
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Vedlegg 3 

 

Emnerapport fra faglærer 
Vedtatt av Studieutvalget 08.10.12 
 
Bakgrunn - jfr. Kvalitetssikringssystemet  kapittel 2.1.2. 
 
Hensikten med emnerapport er å få fram positive og negative forhold ved innhold og gjennomføring av 
emnet sett fra faglærers perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring av emnet. Emnerapporten 
kan også medvirke til erfaringsoverføring. 
 
Frist for emnerapport: 20. januar for emner i høstsemesteret 

1. juli for emner i vårsemesteret 
Oppfølging 
Emnerapporten går til instituttleder og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter (bortsett fra eventuell 
omtale av personlige forhold). Rapporten behandles i aktuelt studieråd sammen med 
referat/sammendrag fra studentevalueringen.  
Emnerapporten inngår i grunnlaget for årlig studiumrapport og fakultetsrapport og lagres i Fronter, jfr. 
rutiner for lagring av rapporter i kvalitetssikringssystemet. 
 
Emnerapport fra faglærer 
 
Emnekode:   Emnenavn: 
Semester:   Faglærer: 
 
1. Informasjon og infrastruktur 

Kommentarer til studentenes evaluering av informasjon og infrastruktur og eventuelle øvrige 
vurderinger 

2. Faglig innhold 
Kommentarer til studentenes evaluering av faglig innhold og eventuelle øvrige vurderinger 

3. Undervisning/pedagogisk opplegg 
Kommentarer til studentenes evaluering av undervisning/pedagogisk opplegg og eventuelle øvrige 
vurderinger 

4. Studentens arbeidsomfang/egeninnsats  
a. Kommentarer til studentenes evaluering av egeninnsats 
b. Egne vurderinger av arbeidsomfanget i emnet, jfr. normert mål for arbeidsomfang for 

studentene på 27 timer per studiepoeng 
5. Resultater 

a. Kommentarer til eksamensresultatene i emnet  
b. I hvilken grad har studentene lykkes med å oppnå de ulike delene av læringsutbyttet i 

emnet? 
6. Forslag til endringer i emnet 

a. Forslag til endringer i faglig innhold (emnebeskrivelse og pensum)   
b. Forslag til endringer i gjennomføring av undervisningen/veiledningen  
c. Kort kommentar til eventuelle forslag fra studenter som ikke anbefales fulgt opp 

7. Erfaringsoverføring 
Positive eller negative erfaringer som kan være til nytte i andre emner 
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 Fakultetene 
Avdeling for lærerutdanning 

Studentorganisasjonen 

Stipendiatorganisasjonen 
 

 

  

Dato: 26. november 2012 

  

 Vår ref: 2012/31 

 

Saksbehandler: 

TUH 

turid.hogetveit@uia.no 

Besøksadresse: Gimlemoen 25 A 

Direkte: 38 14 12 02 

Faks: 38 14 12 01 

 

 
 

 

HØRING: 

REVISJON AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNINGEN VED 

UNIVERSITETET I AGDER 

 
Det vises til brev til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning datert 06.08.12 om endringer i 

kvalitetssikringssystemet fra høsten 2012. I brevet ble det også varslet ny høring angående 

kvalitetssikring av forskerutdanning og obligatorisk emnerapport. 

 
Studiesekretariatet i samarbeid med Forskningssekretariatet sender med dette på høring forslag til 

endringer i system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder. 

 
Som utgangspunkt for endringene som nå foreslås ligger først og fremst rapport fra referansegruppa for 

kvalitetssikringssystemet fra november 2012 (vedlagt) med forslag til endringer i forhold til 

studentevaluering og emnerapport og kvalitetssikring av forskerutdanning. Referansegruppas rapport er 
basert på følgende to styrevedtak: 

 

S-sak 90/11, styremøte 22.06.11 (punkt 2b i vedtaket): 
Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bes i kommende periode arbeide med følgende 
problemstillinger:  
b) Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på forenkling 
 
S-sak 36/12, styremøte 18.04.12 (punkt 2 i vedtaket): 
2. Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet utrede behovet for obligatorisk 

emnerapport i tillegg til å sluttføre problemstillingene angitt i S-sak 90/11. 
 

I tillegg foreslår Studiesekretariatet endringer når det gjelder programevaluering av studier på bachelor- 

og masternivå. Det foreslås også at kapittel 4 om kvalitetssikring av studentens læringsmiljø utgår og at 

innholdet integreres i kapittel 2.   

 
De viktigste endringer omtales kort som følger: 

 

1. Studentevaluering og obligarorisk emnerapport (kvalitetssikringssystemet kapittel 2.1.1 og 

2.1.2 ) 

Bakgrunnen for styrets vedtak om en utredning av obligatorisk emnerapport var høringsuttalelser fra tre 

fakultet i forbindelse med revisjon av kvalitetssikringssystemet våren 2012. Tre fakultet uttrykte der et 
ønske om at emnerapporten går ut som obligatorisk element i kvalitetssikringssystemet.   

Referansegruppa foreslår i sin rapport opprettholdelse av obligatorisk emnerapport. Gruppas konklusjon 

innebærer et forslag om deling av faglærers emnerapport, hvor del 1 ugjør en umiddelbar 

tilbakemelding fra faglærer på studentevalueringen (punkt 1-4 i vedtatt emnerapport), mens del 2 utgjør 
selve emnerapporten (punkt 5-7 i vedtatt emnerapport). Referansegruppas forslag danner grunnlag for 
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foreslåtte endringer i kapittel 2.1.1 og 2.1.2 i kvalitetssikringssystemet. Konkrete forslag til endringer er 
marker ved hjelp av «spor endring».  

 

2. Programevaluering av studier på bachelor- og masternivå (kvalitetssikringssystemet kapittel 

2.3.3) 

Erfaringsutveksling i forbindelse med programevaluering av bachelor-/masterprogram har avdekket en 

opplevelse av usikkerhet rundt prosessen for programevaluering og arbeidsfordelingen mellom 

evalueringspanel og egenevaluering. Det foreslås derfor at det fastsettes en tydeligere prosess for 
programevaluering. I tillegg foreslås det at Studieutvalget fastsetter innholdet i programevalueringen.  

Forslag til kapittel 2.3.3 er helt nytt og derfor markert med rød tekst. 

 

3. Kvalitetssikring av forskerutdanning (kvalitetssikringssystemet kapittel 3) 

Styret har tidligere vedtatt at forskningsdelen skal ut av kvalitetssikringssystemet for utdanningen ved 

universitetet. I revidert forslag til kapittel 3 er det som omhandler forskning derfor tatt ut. Forslag til 
kapittel 3 inneholder nå kun omtale av forskerutdanning ved UiA. Kvalitetssikring av forskerutdanning 

foreslås med følgende innholdselementer: 

- Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 

- Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 
- Kvalitetssikring av veilederkompetanse 

- Oppfølging og rapportering 

Konkret forslag fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet er lagt inn som originaltekst, mens 
foreslåtte endinger fra Studiesekretariatet og Forskningssekretariatet er marker ved hjelp av «spor 

endring».  

 

4. Kvalitetssikring av læringsmiljø (kvalitetssikringssystemet kapittel 4) 

Gjeldende kapittel 4 i kvalitetssikringssystemet foreslås tatt ut. Innholdet foreslås integrert i kapittel 2 

om kvalitetssikring av emner og studieprogram. Læringsmiljø er en del av kvalitetsområdet 

rammekvalitet. Det anses ikke naturlig å skille ut en del av rammekvaliteten i et eget kapittel. En 
helhetlig gjennomgang av rapporteringen i kvalitetssikringssystemet med henblikk på kvalitetsområder 

og styringsparametere, vil mest sannsynlig også medføre at rapport om læringsmiljø integreres i rapport 

om kvalitetssikring av studier og emner. 
 

 

Høringen inneholder også forslag til noen mindre endringer som er markert ved hjelp av ”spor endring”.  

 
I referansegruppas rapport anbefales det også utvikling av en digital løsning for skriving, lagring og 

gjenfinning av emnerapporter. Sekretariatet har i den forbindelse vært i dialog med ansvarlig for 

Fronter og Innaskjærs med tanke på ulike muligheter for å digitalisere emnerapport.  
 

Vi ber om høringsuttalelser innen 18. januar 2013 med tanke på behandling i styremøte i februar. 

Studieutvalget, Forskningsutvalget og Læringsmiljøutvalget vil få saken til høring i januar/februar 
sammen med høringsuttalelser fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning, studentorganisasjonen og 

stipendiatorganisasjonen. 

 

 
Med hilsen 

 

Greta Hilding  
Underdirektør  
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Turid Høgetveit 
 Seniorrådgiver 

  

 Studiesekretariatet 
 

Vedlegg:  

- Høringsforslag 

- Rapport fra referansegruppa – november 2012 
- Gjeldende kvalitetssikringssystem 

http://www.uia.no/no/content/download/304261/5796403/file/Hoveddokument-

kvalsikr-vedtatt%2018.04.12.pdf 
 

 

 
Kopi m/vedlegg til: 

- Studieadministrative kontaktpersoner 

- Studieadministrative FoU ansatte 

- Forskningssekretariatet 
- Fagforeningene 
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Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

5/13 Det sentrale forskningsutvalget 07.02.2013 

 

Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 
 
Til intern budsjettfordeling for 2013 spilte forskningssekretariatet inn ønske om følgende midler: 
 
Tiltak for økt forskningsaktivitet kr 1 600 000 
Midlene fordeles i samråd med forskningsutvalget på støtteordningene konferansestøtte (støtte til 
organisering av konferanser), prosjektutviklingsstøtte (støtte til utvikling av søknader for ekstern 
finansiering), gjestestipend (støtte til reise og opphold til gjesteforskere), i tillegg til at de brukes for 
tiltak innen ph.d.-utdanning (tilskudd til stipendiatorganisasjonen og kurs for ph.d.-veiledere, kurs for 
stipendiater) og aktiviteter for å øke ekstern finansiering (søknadsskrivekurs, kurs i budsjettering). Nye 
fakultetsovergripende tiltak i 2013 vil knytte seg til nye punkter i revidert strategiplan: 
gjennomstrømning av ph.d.-kandidater innen normert tid, økt innsats innen ekstern finansiering og 
organisering i forskningsgruppene. Her tenkes det bl.a. å arrangere seminar om tiltak foreslått på 
nasjonal evaluering av ph.d.-utdanning og om seminar om hvordan andre institusjoner har jobbet med 
å bygge opp forskergrupper. Vi ber derfor at rammen økes om kr 200 000 til 1 600 000. 
 
Av styrets vedtak følger (fra “hvit bok”): 
“Under betegnelsen økt forskningsaktivitet foreslås avsatt 1,6 mill kr til tiltak som prioriteres i samråd 
med Det sentrale forskningsutvalget. Aktuelle tiltak er gjestestipendordning, økt ekstern finansiering, 
vitenskapelige seminarer etter søknad og tiltak i forhold til handlingsplan for forskerutdanning.” 
 
Det betyr at styret bevilget det beløpet som ble spilt inn. Det sentrale forskningsutvalget inviteres 
herved til å fordele de 1,6 mill kronene på de ulike tiltakene. 

 
Det er alltid mange gode søknader om konferanse-/seminarstøtte og det har vært knappe midler å dele 
ut. Forskningsdirektøren foreslår derfor å øke beløpet til kr 500.000 til dette formålet (mot 400.000 i 
2012). Kr 200.000 av midlene er allerede fordelt i SFU-sak 47/12. 
 
Det foreslås å avsette samme beløp til gjestestipendordningen som i fjor – kr 400.000. 
 
Til stimulering for økt ekstern finansiering var det i 2012 avsatt kr 500.000. Beløpet har blitt økt de siste 
par årene. Midlene brukes til prosjektutviklingsstøtte og til å organisere søknadsskrivekurs og 
informasjonsmøter (NFR, EU). Etterspørsel til prosjektutviklingsstøtte fra fagmiljøene stiger med 
økende søknadsaktivitet og det er gledelig å registrere at alle fakultetene har fokus på dette. Det 
foreslås å avsette samme beløp som i fjor – kr 500.000 – til dette formålet. 
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Som i fjor foreslås det å avsette kr 100.000 til tiltak innen forskerutdanning, inkludert kostnader til 
stipendiatorganisasjonen. Tiltak som kurs for ph.d.-veiledere, kurs for stipendiater, tiltak for 
gjennomstrømning av ph.d.-kandidater kan være aktuelle. 
 
Forskningsdirektøren foreslår å avsette de siste 100.000 kronene til tiltak som knytter seg til nye 
punkter i revidert strategiplan som økt innsats innen eksternfinansiering og organisering av 
forskningsgrupper. I tillegg kan det tenkes at det i løpet av året vil være behov for midler til andre 
diverse tiltak for økt forskningsaktivitet. 
 
Mot slutten av året bør det gjøres en vurdering av påløpte kostnader i de ulike tiltakene for å se om 
budsjettmidler bør flyttes fra et tiltak til et annet. Det foreslås at viserektor får fullmakt til å gjøre 
eventuelle endringer. 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr til tiltak for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer  kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering   kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 
 stipendiatorganisasjonen)    kr 100.000 

 Diverse/tiltak i revidert strategiplan   kr 100.000 
2. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i 

fordelingen mot slutten av året. 

 

 

Simone Heinz 
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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
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Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU spesielt jobbe med i 2013 
 

I SFU-sak 51/12 Informasjonsutveksling forslo Frank Reichert at SFU bør finne tre områder 

som utvalget spesielt vil jobbe med. For eksempel tverrfaglig samhandling. 

Forskningssekretariatet forbereder sak om dette til februarmøtet. Dette kan også bli temaer på 

heldagsseminar i juni. 

 

UiAs strategi 

I september 2012 vedtok UiAs styre revidert strategi i perioden fram til 2015. I den reviderte 

strategien har UiA satt seg følgende målsetninger som skal bidra til økt kvalitet og volum i 

forskning og forskerutdanning: 

 

I 2015 er det et mål at  

 UiA uteksaminerer 30 kandidater fra egne ph.d.-program hvert år 

 Forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av FoU-virksomheten i fagmiljøene og 

tverrfaglige miljøer. 

 UiA har anerkjente forskningsgrupper med relevans for alle de store profesjonsfaglige 

studieprogrammene.  

 UiA sammen med Agderforskning og Teknova er en attraktiv forsknings- og 

utviklingspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge. 

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

innenfor NFRs senterordninger. 

 UiA har fordoblet sin vitenskapelige publisering i forhold til 2008, til 520 

publiseringspoeng.  

 Professor- og førstestillinger lyses ut internasjonalt.  

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

professorkompetanse. 

 UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 2008, til 50 mill. kr og økt den 

øvrige eksterne forskningsfinansieringen med 15 mill. kr i forhold til 2011 

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

publiseringsarkiv.  

 UiA skal også bidra til innovasjon i privat og offentlig sektor, og kunnskap fra 

forsknings- og utviklingsarbeid ved universitetet skal komme til anvendelse for 

samfunnet ved kommersialisering eller på annen måte 
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På noen av målene har UiA jobbet systematisk de siste årene og er på god vei til å nå 

strategimålene: I 2011 økte UiAs forskningspublikasjon til 470 publiseringspoeng, 22 % av den 

vitenskapelige publiseringen var deponert i AURA (dermed var UiA best blant de norske 

universitetene) og 67 % av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger hadde 

førstekompetanse/ professorkompetanse. På andre strategimål kreves det en systematisk innsats 

for å komme i mål eller iallefall nærmere mål innen 2015: I 2011 ble 11 kandidater fra egne 

ph.d.-program uteksaminert (18 i 2012) og inntektene fra NFR og EU lå på 23 mill. kr.  

 

Etter forskningsdirektørens mening er det på følgende områder UiA burde ha spesielt fokus mot 

2015: 

 Å få flere eksternt finansierte ph.d.-avtaler i noen områder og forbedre 

gjennomstrømning i ph.d.-utdanningen 

 Å jobbe med organisering av forskningsgrupper 

 Å bygge opp forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for søknader om status innenfor 

NFRs senterordninger 

 Å øke forskningsaktiviteten gjennom å øke den eksterne forskningsfinansieringen 

 

I plan 2013 har UiA formulert tiltak i forhold til UiAs strategi. Tiltak i forhold til de fire 

strategimålene nevnt ovenfor finnes i vedlegg. 

 

UiAs satsingsområder 

Per januar 2013 har UiA følgende satsingsområder: 

 E-helse og omsorgsteknologi 

 Fornybar energi 

 Integrert krisehåndtering 

 Multimodalitet og kulturendring 

I tillegg har UiA et spesielt ansvar når det gjelder profesjonsforskning. 

 

Integrert krisehåndtering og Multimodalitet og kulturendring har sendt inn søknader til SFF-

utlysningen 2011 og fått gode karakterer, men ble ikke innvilget. RFF utlyste midler høsten 

2012 for miljøer som ønsker å bygge seg opp mot framtidige SFF/SFI-utlysninger. Her ble det 

sendt inn flere forslag med UiA-deltakelse, og følgende fikk bevilgning 28. januar:  

 UiA: “Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) towards CoE” – 5 

millioner kroner (oppbygning til SFF) 

 UiA (i samarbeid med NODE): “Offshore mechatronics” – 4 millioner kroner 

(oppbygning til SFI) 

 Havforskningsinstituttet (i samarbeid med UiA): “Crossing the line: understanding 

connectivity between marine protected areas and fished areas (CROSCON)” – 3 

millioner kroner (oppbygning til SFF) 

 Teknova (i samarbeid med Eyde-nettverket og UiA): “Metallurgical Scale-up - 

mathematical models and procedures that safeguard the critical process capabilities 

during scale-up” – 3 millioner kroner (oppbygning til SFI) 

I tillegg fikk EYDE-nettverket tidligere bevilget forprosjektmidler til oppbygning av et 

pilotsenter innen prosessindustri (med Teknova og UiA som partnere). 

 

Når det gjelder profesjonsforskning, har det blitt dannet et UiA-internt nettverk på 

profesjonsforskning på tvers av fakultetene og et universitetsnettverk i samarbeid med UiS og 

UiN. Andre initiativer der fakultetene jobber med å bygge opp forskningsmiljøer er for 

eksempel COMPOL – The rise of Common Political Order og Kunst i kontekst, som ble støttet 

gjennom Ugland-gaven. I fagevalueringer fra Norges Forskningsråd i 2011/2012 fikk følgende 

miljøer ved UiA en god – veldig god evaluering: Institutt for naturvitenskapelige fag i 

Evaluering av biologi, medisin og helsefag; Geografiforskerne fra tre institutter fra Fakultet for 
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økonomi og samfunnsvitenskap sammen med Agderforskning i Evaluering av 

geografiforskning; to grupper på Institutt for IKT og en gruppe på Institutt for 

informasjonssystemer i Evaluering av grunnleggende forskning innen IKT: Mobile 

communication systems group, System development and security group, The centre for e-

government.   

Satsingsområdet Fornybar energi har fått støtte fra universitetsstyret siden 2009 og 

satsingsområdet Mulitmodalitet og kulturendring har fått støtte siden 2010/2011. Ved 

oppnevnelsen ble formålet med ordningen omtalt slik at satsingsområdene skal kunne hevde seg 

i konkurranse om nasjonale elitesatsinger i løpet av en 3-5 års periode. I 2013/2014 kan det være 

naturlig å vurdere hvor langt de første satsingsområdene har kommet og om støtten til de 

eksisterende områder skal fortsette eller om nye områder skal velges. 

 

Drøftingsspørsmål: 

Hvordan skal UiA jobbe videre med oppbygning av gode forskningsmiljøer, også på tvers av 

fakultetene og hvordan kan SFU bidrar? Hvordan vil SFU bidra til å nå de målene som UiA har 

satt seg i strategien for å bygge videre på anerkjente forsknings- og forskerutdanningsmiljøer? 

 

 

 

Simone Heinz 

 

 

 

Vedlegg 

1 Utdrag fra Plan 2013 
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Vedlegg: 

Følgende tiltak er oppført under de fire strategimål nevnt ovenfor: 

 

I 2015 er det et mål at UiA uteksaminerer 30 kandidater fra egne ph.d.-program hvert 

år – tiltak: 

 fakultetene skal arbeid for å få flere eksterne finansierte stipendiatstillinger, spesielt fra 

NFR og EU. 

 fakultetene skal arbeide videre med implementering av fakultetsvise 

doktorgradsprogrammer, der flest mulig PhD-studenter kan tas opp på egne program 

 fakultetene skal legge til rette for bedre integrasjon av stipendiater i fagmiljøene 

 fakultetene skal så langt det er mulig sørge for at alle stipendiater tilhører en 

forskningsgruppe, og at det til vanlig allerede i utlysningsteksten skal fremgå hvilken 

forskningsgruppe stillingen er planlagt knyttet til 

 fakultetene skal gjøre tiltak for å sikre bedre gjennomstrømning og kvalitet, f.eks. ved å 

innføre sluttseminar/ 90 % - seminar 

 det skal tilbys kurs for nye doktorgradsveiledere 

 universitetet skal implementere nye rutiner for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningene 

 universitetet skal utrede insentivordninger for bedre gjennomføring 

 

I 2015 er det et mål at forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av FoU-

virksomheten i fagmiljøene og tverrfaglige miljøer – tiltak: 

 Fakultetene har ansvar for å organisere forskningsgrupper, og skal vektlegge at alle 

vitenskapelige medarbeidere kan bli medlem i ei forskningsgruppe 

 Det innhentes erfaringer fra andre universiteter hvilke prosesser disse har hatt for 

innføring av forskningsgrupper  

 Kartlegging og seminar: hvilke forskningsgrupper vi har per i dag, hvordan disse er 

bygget opp - får en felles forståelse av forskjellige typer forskningsgrupper 

 Forskningsgrupper prioriteres i utdeling av sentrale eller fakultære støtteordninger 

 Bruk av kvalifiseringsstipend 

 Bedre rutiner og klarere ansvarsfordeling om utlysning av stillinger (norsk/engelsk – UiAs 

webside/ EURAXESS/ internasjonale fagfora) 

 

I 2015 er det et mål at UiA har tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for 

søknader om status innenfor NFRs senterordninger – tiltak: 

 Videre oppbygning av de to miljøer som søkte SFF i 2011 

 Systematisk utvikling av søknader til forventet SFI-utlysning i 2013 gjennom oppbygning 

av og støtte til miljøene 

 

I 2015 er det et mål at UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 2008, til 

50 mill. kr og økt den øvrige eksterne forskningsfinansieringen med 15 mill. kr i forhold 

til 2011 – tiltak: 

 Videreutvikle støtteapparatet og samspill mellom forskningsadministrasjon på fakultetene 

og i fellesadministrasjon, inkl kompetansehevning  

 Støtteordning prosjektutviklingsstøtte 

 Fakultetene har kvalitetssikringsrutiner for innsending av søknader 

 Jevnlig informasjonsutvekslings mellom fakultetene i forskningsutvalg: hvilke tiltak er 

satt i gang og hva som virker best? 
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