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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

40/12 Det sentrale forskningsutvalget 18.10.2012 

 

Kvalitetssikring av forskning - beskrivelse av rutiner 
 

Styret vedtok i S-sak 90/11 at forskning tas ut av kvalitetssikringssystemet. Bakgrunnen for 

dette var at det er institusjonenes utdanning, inklusiv forskerutdanning, som skal evalueres av 

NOKUT, og ikke forskningen. Dette er på linje med andre universiteter i Norge. (NOKUT 

evaluerte systemet sist våren 2011.) 

 

Til orientering finnes vedlagt kapittel 3 slik det har vært fram til nå i kvalitetssikringssystemet. 

Kapitlet omhandler både forskning og forskerutdanning og skal revideres høsten 2012. 

Kvalitetssikring av forskning tas nå helt ut og kun delen om forskerutdanning vil revideres og 

eksistere videre i UiAs kvalitetssikringssystem.  

Selv om forskningsdelen forsvinner ut av kvalitetssikringssystemet vil det allikevel være 

nødvendig å ha en beskrivelse av rutiner for kvalitetssikring av forskning. Vedlagt følger et 

forslag til rutiner basert på tidligere kapittel 3 i kvalitetssikringssystemet. 

 

En viktig bakgrunnsinformasjon er hva vi allerede har utarbeidet ved UiA, delvis som en 

oppfølging av kvalitetssikringssystemet:  

 

- Rutinebeskrivelse for registrering og rapportering av vitenskapelige publikasjoner ved 

UiA (vedlagt) 

- Prosjekthåndbok for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

- Retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskapelig 

uredelighet 

- Webside om forskningsetikk 

 

Et mulig diskusjonstema for SFU er om etikk burde være obligatorisk i forskerutdanningene. 

Det ser ut til å være opp til institusjonene om det skal være det. Utvalget bør diskutere om det 

bør fremmes et forslag til retningslinjer for (el. krav til) etikk i forskerutdanningene ved UiA 

 

Utvalget inviteres også til å komme med innspill på om det er områder hvor man ser behov for 

flere rutiner/retningslinjer. 
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Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget gir viserektor fullmakt til å ferdigstille Rutiner for 

kvalitetssikring av forskning med de innspill som kom fram i møtet. 

Saken går videre til universitetsstyret. 
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3 Rutiner for kvalitetssikring av forskning og forskerutdanning  
Kvalitetssikring av forskning omfatter:  

- Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program  

- Kvalitetssikring av nye ph.d.-program  
- Kvalitetssikring av forskningsdokumentasjon  

- Kvalitetssikring av prosjektetablering og prosjektgjennomføring  

- Retningslinjer for forskningsetikk  

- Oppfølging fra faglig ledelse  
 

3.1 Kvalitetssikring av etablerte ph.d.-program  

Det gjennomføres normalt ikke evaluering av hvert enkelt emne i opplæringsdelen. 
Doktorgradskandidatene blir i forbindelse med årlig framdriftsrapport bedt om å evaluere ph.d.-

utdanningen under ett. Hovedveiledere blir bedt om å gjøre en tilsvarende evaluering i forbindelse med 

årlig veilederrapport.  
Minst hvert femte år gjennomføres det en programevaluering av doktorgradsutdanningene. Rapport fra 

programevaluering fremlegges for studieutvalget og Det sentrale forskningsutvalget til orientering.  

Forskningssekretariatet har ansvar for å utarbeide og legge fram for Det sentrale forskningsutvalget 
overordnede rutiner for administrativ støtte til ph.d.-utdanningene.  

Forskerutdanningsutvalget ved fakultetet skal utarbeide årlig rapport om fakultetets ph.d.-

utdanning(er). Rapporten utarbeides pr. studieår og bør inneholde:  

- vurdering av antall ph.d.-kandidater i forhold til strategi og måltall  
- vurdering av gjennomstrømmning og ev. forslag til tiltak for å øke gjennomstrømmingen  

- oversikt over gjennomførte doktorgradskurs  

- samarbeid med andre institusjoner om ph.d.-utdanningen, herunder forskerskoler  
- oppsummering av og kommentar til doktorgradskandidaters og veilederes evalueringer  

- forskerutdanningsutvalgets vurdering av kvaliteten på utdanningen, vurdering av tidligere 

iverksatte tiltak og forslag til nye tiltak.  
- ev. kommentarer til opptaksprosessen  

- gjennomførte programevalueringer  

- eventuelle andre eksterne eller interne evalueringer der ph.d.-utdanningen inngår  

 

3.2 Kvalitetssikring av nye ph.d.-program  

Kvalitetssikring av nye ph.d.-program 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 ph.d.-nivå legges til grunn.  

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

• 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.-program skal normalt ha 3 medlemmer.  

• Ved vurdering av doktorgradsprogrammer kreves faglig kompetanse på professornivå for alle 
sakkyndige. Ett av komitémedlemmene skal komme fra utlandet.  

 

3.3 Kvalitetssikring av forskningsdokumentasjon  

Forskningssekretariatet i samarbeid med universitetsbiblioteket og fakultetene har ansvar for 

utarbeidelse av rutiner for registrering av vitenskapelig produksjon og oppfølging av disse. Det 

utarbeides egen rutinebeskrivelse som godkjennes av det sentrale forskningsutvalget.  
Et utvalg ledet av viserektor for forskning, formidling og nyskaping har ansvar for å kvalitetssikre hva 

som registreres som vitenskapelig antologi og vitenskaplig monografi ved UiA. Universitetsbiblioteket 

er sekretær for utvalget.  
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Forskningssekretariatet i samarbeid med økonomiavdelingen har ansvaret for rutiner for rapportering 

av økonomiske indikatorer for forskningsaktiviteten.  

 

3.4 Kvalitetssikring av prosjektetablering og prosjektgjennomføring  
Helt eller delvis eksternt finansiert virksomhet reguleres av oppdragsreglementet. Det utarbeides en 

sjekkliste for administrative rutiner for eksternt finansierte prosjekt; søknad, avtaleinngåelse, 

organisering, oppfølging, rapportering.  

Forskningssekretariatet, i samarbeid med økonomiavdelingen og fakultetene, har ansvar for å 
utarbeide og vedlikeholde sjekklista.  

3.5 Retningslinjer for forskningsetikk  

Universitetet skal ha egne retningslinjer godkjent av universitetsstyret for håndtering av påstander om 
fusk ved UiA. Et eget utvalg har ansvar for å informere om forskningsetikk og god forskningspraksis. 

Forskningssekretariatet har sekretariatsfunksjon for utvalget. Informasjon om forskningsetikk 

presenteres på nettsidene til UiA.  

3.6 Oppfølging fra faglig ledelse.  

Evaluering og oppfølging av forskningsaktiviteten både på institusjonsnivå og på fakultetsnivå skjer i 

forbindelse med rapport om kvalitetsarbeid og prosesser knyttet til revisjon av strategiske planer, jfr. 
3.7 og 3.8.  

Evaluering og oppfølging av den enkelte forsker og forskergruppe skjer ved oppfølging av framdrift i 

prosjekter, ved årlige medarbeidersamtaler og ved ekstern og intern fagfellevurdering. Evalueringen 
bør også ta opp aktuelle forskningsetiske problemstillinger.  

Dersom det avdekkes kvalitetssvikt, har instituttleder og dekan ansvar for nødvendig oppfølging i 

forhold til den/de involverte forskere. (Se også kap. 6).  

3.7 Strategiske planer for forskning og forskerutdanning. Styringsparametre  

Strategiske planer for forskning og forskerutdanning skal inngå som en del av strategisk plan på 

institusjonsnivå. Rektor i samråd med dekanene vedtar retningslinjer for fakultetenes strategiske 

planer. Fakultetenes strategiske planer for forskning og forskerutdanning vedtas av fakultetsstyret og 
revideres minst hvert fjerde år.  

Universitetet og fakultetene skal i tillegg ha måltall for de styringsparametrene som er bestemt av 

Kunnskapsdepartementet for sektoren, samt supplerende måltall der det er relevant for 
kvalitetssikringssystemet. Årlige måltall for styringsparametre på fakultetsnivå fastsettes av 

fakultetsstyret. Årlige måltall for styringsparametre på institusjonsnivå fastsettes av styret etter forslag 

fra Det sentrale forskningsutvalget.  

3.8 Fakultetsrapport om kvalitetssikring av forskning og forskerutdanning  

Fakultetenes årlige kvalitetsrapport skal omfatte forskning og forskerutdanning. Rapportene vedtas av 

fakultetsstyret og skal gi en vurdering av måloppnåelse i forhold til strategiske planer, handlingsplaner 

og i forhold til fastsatte mål for resultatindikatorene.  
Som grunnlag for vurderingen av måloppnåelse skal fakultetene innen fastsatte frister hvert år få 

tilsendt grunnlagsdata og eventuell avviksrapportering. Kvalitetsrapporten skal også omfatte en kort 

vurdering av iverksatte tiltak, samt en vurdering av behovet for nye tiltak i kommende periode. 
Rapporten oversendes forskningssekretariatet innen fastsatt frist og behandles i Det sentrale 

forskningsutvalget og deretter i universitetsstyret. Rapportene fra fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning utarbeides pr. kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og 
forskningsmeldingen.  
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Forslag til 

Rutiner for kvalitetssikring av forskning  
 

Kvalitetssikring av forskning omfatter:  

- Oppfølging fra faglig ledelse  
- Strategiske planer for forskning. Styringsparametre 

- Fakultetsrapport om forskning 

- Kvalitetssikring av forskningsdokumentasjon 

- Kvalitetssikring av prosjektetablering og prosjektgjennomføring  
- Retningslinjer for forskningsetikk  

Oppfølging fra faglig ledelse.  

Evaluering og oppfølging av forskningsaktiviteten både på institusjonsnivå og på fakultetsnivå skjer i 
forbindelse med rapport om kvalitetsarbeid og prosesser knyttet til revisjon av strategiske planer. 

Evaluering og oppfølging av den enkelte forsker og forskergruppe skjer ved oppfølging av framdrift i 

prosjekter, ved årlige medarbeidersamtaler og ved ekstern og intern fagfellevurdering. Evalueringen 
bør også ta opp aktuelle forskningsetiske problemstillinger.  

Dersom det avdekkes kvalitetssvikt, har instituttleder og dekan ansvar for nødvendig oppfølging i 

forhold til den/de involverte forskere. 

 

Strategiske planer for forskning. Styringsparametre 

(Dette avsnittet må omformuleres når de nye styringsparametrene er klare.) 

Forskningsstrategien eren del av institusjonens strategi. Fakultetenes strategier for forskning baseres 
på institusjonens strategi og vedtas av fakultetsstyret. Fakultetenes strategier revideres minst hvert 

fjerde år.  

Universitetet og fakultetene skal i tillegg ha måltall for de styringsparametrene som er bestemt av 
Kunnskapsdepartementet for sektoren, samt supplerende måltall der det er relevant for institusjonens 

strategi og kvalitetssikringen. Årlige måltall for styringsparametre på fakultetsnivå fastsettes av 

fakultetsstyret. Årlige måltall for styringsparametere på institusjonsnivå fastsettes av styret etter 
forslag fra Det sentrale forskningsutvalget.  

Fakultetsrapport om forskning  

Fakultetenes årlige kvalitetsrapport skal omfatte forskning. Rapportene vedtas av fakultetsstyret og 
skal gi en vurdering av måloppnåelse i forhold til strategiske planer, handlingsplaner og i forhold til 

fastsatte mål for resultatindikatorene. Kvalitetsrapporten skal også omfatte en kort vurdering av 

iverksatte tiltak, samt en vurdering av behovet for nye tiltak i kommende periode. 

Som grunnlag for vurderingen av måloppnåelse skal fakultetene innen fastsatte frister hvert år få 
tilsendt grunnlagsdata og eventuell avviksrapportering. Rapporten oversendes forskningssekretariatet 

innen fastsatt frist og behandles i Det sentrale forskningsutvalget og deretter i universitetsstyret. 

Rapportene fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning utarbeides pr. kalenderår og inngår som del 
av grunnlaget for utdannings- og forskningsmeldingen.  

 

Kvalitetssikring av forskningsdokumentasjon 

Forskningssekretariatet i samarbeid med universitetsbiblioteket og fakultetene har ansvar for 

utarbeidelse av rutiner for registrering av vitenskapelig produksjon og oppfølging av disse. Det er 

utarbeidet egen rutinebeskrivelse som er godkjent av Det sentrale forskningsutvalget.(Lenke til 

rutinebeskrivelse) 
Et utvalg ledet av viserektor for forskning, formidling og nyskaping har ansvar for å kvalitetssikre hva 

som kan registreres som tellende kapittel i vitenskapelig antologi og som vitenskapelig monografi ved 

UiA. Universitetsbiblioteket er sekretær for utvalget.  
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Forskningssekretariatet i samarbeid med økonomiavdelingen har ansvaret for rutiner for rapportering 

av økonomiske indikatorer for forskningsaktiviteten.  

 

Kvalitetssikring av prosjektetablering og prosjektgjennomføring  
Helt eller delvis eksternt finansiert virksomhet reguleres av oppdragsreglementet. Det er utarbeidet en 

Prosjekthåndbok for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 

Forskningssekretariatet, i samarbeid med økonomiavdelingen og fakultetene, har ansvar for å 

utarbeide og vedlikeholde prosjekthåndboka.  

Forskningsetikk  

UiAs forskning skal være preget av fire grunnverdier: 

 Åpenhet 

 Tillit 

 Ansvar 

 Respekt 

En beskrivelse av grunnverdiene og relevant informasjon finnes på UiAs nettsider. 

Universitetet har utarbeidet retningslinjer godkjent av universitetsstyret for håndtering av påstander 

om uredelighet i forskning ved UiA. Retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om 

vitenskapelig uredelighet 
NSD er personvernombud for forsker- og studentprosjekt som gjennomføres ved UiA.  

Nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteer (www.etikkom.no) gir en god oversikt over etiske 

retningslinjer på de enkelte områder. 
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Rutinebeskrivelse for registrering og rapportering av vitenskapelige  

publikasjoner ved UiA 
(Vedtatt i Det sentrale forskningsutvalget SFU-sak 25/09, samt endringer vedtatt i SFU-sak 42/10 og 51/10. 

Redaksjonelle endringer tatt inn oktober 2012.) 

  

Formål  

Registrering av vitenskapelige publikasjoner i forskningsdokumentasjonssystemet Cristin skal sikre 

en mest mulig fullstendig oversikt over vitenskapelig publisering fra ansatte ved Universitetet i 

Agder. Dokumentasjonen er også en viktig del av grunnlaget for resultatbasert omfordeling (RBO) i 

forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet. Kvalitetssikret rapport sendes 

Kunnskapsdepartementet (via DBH) 1. april hvert år.   

Registreringen i Cristin skal gi ledelsen ved fakultetene oversikt over publisering for bruk i 

strategiarbeid og i forbindelse med oppfølging av de ansatte. Rapporteringen brukes også som  

grunnlag i universitetets budsjettarbeid og tildeling av driftsstøtte til publisering, og den bidrar til å 

synliggjøre og tilgjengeliggjøre vitenskapelig publisering fra Universitetet i Agder.   

  

Iverksetting og oppdatering  

 Rutinebeskrivelsen vedtas av Det sentrale forskningsutvalget, og iverksettes ved skriv fra 

forskningsdirektøren til fakultetene.  

 Når rutinebeskrivelsen iverksettes, informeres alle ansatte i brev fra viserektor for forskning, 

formidling og nyskaping.  

 Forskningsdirektøren i samarbeid med biblioteksdirektøren har ansvar for å fremme forslag 

til oppdatering når det er påkrevet. Dersom det er nødvendig, for eksempel på grunn av krav 

fra departementet, kan tidsfrister endres uten vedtak i Det sentrale forskningsutvalget. 

Fakultetene og de ansatte skal da informeres umiddelbart.  

  

Vitenskapelig publisering    

Departementet legger følgende definisjon til grunn: Vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire 

kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:  

1. presentere ny innsikt   

2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning   

3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan 

ha interesse av den   

4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for 

"fagfellevurdering" 

(Kriteriene tolkes slik at punkt 1 og 2 bare kan vurderes av fagfeller.)   

  

Ansvarsfordeling, oppgaver og tidsfrister  

Registrering av tellende publikasjoner gjøres av universitetsbiblioteket på grunnlag av 

dokumentasjon tilsendt biblioteket. Ansatte kan selv registrere i Cristin. Dersom de gjør det så vil 

registreringen bli kvalitetssikret av universitetsbiblioteket på grunnlag av tilsendt dokumentasjon. 

Dersom det ikke foreligger dokumentasjon vil ikke registreringen bli godkjent for rapportering til 

DBH. 

 

 Ansatte    

 Ansatte har ansvar for at deres vitenskapelige publikasjoner blir meldt til 

universitetsbiblioteket for registrering i Cristin og videre rapportering til DBH. 

Publikasjonene skal dokumenteres. Registreringen gjøres fortløpende. Alle publikasjoner 

publisert i løpet av et år skal være registrert senest 31. januar påfølgende år. 

 Ansatte kan selv registrere direkte i Cristin, men må samtidig sende dokumentasjon til 

universitetsbiblioteket som kvalitetssikrer registreringen.    
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 Alle publikasjoner som rapporteres som vitenskapelige skal dokumenteres enten ved 

avlevering av det fysiske dokumentet, en kopi av dette, eller en lenke til dokumentet. 

Dokumentasjonen danner grunnlag for registreringen som gjøres i Universitetsbiblioteket og 

for kvalitetssikringen som gjøres av Utvalg for kvalitetssikring av forskningsregistrering 

 Ansatte må sjekke at tidsskrift eller forlag står på liste over godkjente publiseringskanaler 

(http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/), og melde inn nye forslag innen gitte tidsfrister   

 Ansatte må gjøre seg kjent med universitetets retningslinjer for bruk av forfatteradresser ved 

vitenskapelig publisering (lenke)  

 Ansatte anmodes om å deponere sine publikasjoner i fulltekst i universitetets forskningsarkiv 

AURA (forutsatt at forlaget ikke har restriksjoner som hindrer dette.)  

http://www.uia.no/aura.  

  

Fakultetetene   

 Fakultetene har ansvar for at ansatte er kjent med rutiner og kvalitetskrav for 

forskningspublisering og retningslinjer for forfatteradresser ved vitenskapelige publisering. 

 Fakultetene skal ha rutiner for å bistå dekanen med kvalitetssikring av monografier og 

antologier, og kunstneriske arbeider ved Fakultet for kunstfag. Det anbefales at fakultetene 

etablerer et publiseringsutvalg eller bruker fakultetets forskningsutvalg. 

 Fakultetene skal holde seg løpende orientert om fakultetets publisering gjennom oversikten 

over vitenskapelig publisering  

 Fakultetene skal informere universitetsbibliotekets Cristin-koordinator om organisatoriske 

endringer ved fakultetene som får konsekvenser for registreringen i Cristin (sammenslåing, 

nedlegging eller oppretting av nye enheter, navneendringer o.l.) .  

 Fakultetene skal stimulere til at ansatte i størst mulig grad deponerer sine vitenskapelige 

publikasjoner i fulltekst i universitetets åpne forskningsarkiv AURA.  

  

Forskningssekretariatet  

 Forskningssekretariatet har ansvar for at kvalitetsmanualen til enhver tid er oppdatert i 

henhold til Kunnskapsdepartementets krav og i forhold til universitetets behov for 

dokumentasjon i forbindelse med strategi- og budsjettarbeid.  

 Forskningssekretariatet skal informere fakultetene om hvordan forskningsrapporteringen 

benyttes av KD og av universitetet.  

 Forskningssekretariatet skal, straks budsjettdirektivet for KD foreligger i januar, informere 

fakultetene og universitetsbiblioteket om departementets krav og minne om sluttfrist for 

registrering og kvalitetssikring av registreringen.  

 

Universitetsbiblioteket (UB)  

 UB har ansvar for registrering av dokumenterte vitenskapelige publikasjoner i Cristin. 

 UB har ansvar for rapportering av vitenskapelig publisering til KD via DBH.  

 UB skal gi støtte i spørsmål knyttet til publiseringskanaler    

 UB skal gi tilgang til brukerveiledninger på universitetets nettsider  

 UB skal i samråd med Utvalg for kvalitetssikring av forskningsregistrering kvalitetssikre 

rapporteringen  

 UB skal løpende presentere oversikt over vitenskapelig publisering på universitets nettsider. 

 UB skal bidra til at en størst mulig andel av den vitenskapelige publiseringen blir deponert i 

universitetets åpne forskningsarkiv AURA. Dette skal følges opp løpende parallelt med 

rapporteringsarbeidet 

 UB skal registrere og oppbevare avleverte monografier og antologier.  

 UB er systemeier av forskningsdokumentasjonsystemet (Cristin) 
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Overordnet publiseringsutvalg på institusjonsnivå  

Utvalget er oppnevnt av og består av tre personer fra Det sentrale forskningsutvalget, med viserektor 

for forskning som leder, samt et fjerde medlem som går inn som erstatning for et fast medlem når en 

forsker fra dette medlemmets fakultet er involvert.  

Publiseringsutvalgets oppgave er å kvalitetssikre registreringen av monografier og antologier i de 

tilfeller hvor det oppstår tvil eller uenighet under den ordinære prosedyren 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/27 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 11.10.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

41/12 Det sentrale forskningsutvalget 18.10.2012 

 

Forslag til endret mandat og sammensetning for Det sentrale 

forskningsutvalget (SFU) ved nedleggelse av Sentralt utvalg for 

forskerutdanning (SUF) 
 

Styret vedtok i S-sak 129/11 Fakultetsvise doktorgrader (oktober 2011) å nedlegge Sentralt 

utvalg for forskerutdanning (SUF) når overgang og implementering av fakultetsvise ph.d.-

programmer er fullført, tentativt fra 01.01.2013. 

 

Styrets vedtak i saken er som følger: 

1. Styret vedtar at det ved UiA opprettes fakultetsvise ph.d.-program med ulike spesialiseringer 

med sikte på implementering i løpet av 2012. Styret ber universitetsdirektøren i samråd med 

rektorat å arbeide videre med organiseringen og overgangen til fakultetsvise ph.d.-program. 

Felles rutiner og regelverk som skal gjelde alle programmer forutsettes behandlet i Sentralt 

utvalg for forskerutdanning(SUF)  

2. Universitetsstyret vedtar at Sentralt utvalg for forskerutdanning(SUF) legges ned når 

overgang og implementering av fakultetsvise ph.d-programmer er fullført, tentativt fra 

01.01.2013. Saksporteføljen som må behandles på institusjonsnivå etter nedleggelse 

overføres til SFU (Sentralt forskningsutvalg) 

3. Styret vedtar at opplæringsdelens omfang skal normalt være på 30 studiepoeng, men med 

mulighet for 45 studiepoeng der hvor det er faglige grunner til det. 

4. Styret vedtar at nye spesialiseringer normalt skal vurderes av sakkyndig komité. Styret ber 

universitetsdirektøren etter behandling i SUF å komme tilbake med en sak om nærmere 

rutiner for kvalitetssikring. 

5. Styret vedtar at det opprettes et forpliktende nettverk for profesjonsrettet ph.d.-utdanning. 

 

Ut fra dette er det derfor nødvendig å justere mandatet for SFU slik at dette også omfatter 

området doktorgradsutdanning.  

 

I Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) møtes både viserektor for forskning, formidling og 

nyskaping som leder av utvalget og viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø som 

nestleder. Forskningsdirektøren ser det som hensiktsmessig at viserektor for utdanning, 

studiekvalitet og læringsmiljø får møte, tale - og stemmerett i saker som gjelder opplærings- og 

utdanningsdelen i forskerutdanningen. På samme måte vil det være hensiktsmessig at leder for 

studiesekretariatet stiller som observatør i utvalget i disse sakene. Det vil bidra til et bedre 
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samspill mellom forskning og utdanning, og til at samhandling mellom forskningsutvalg og 

studieutvalg er ivaretatt.   

 

Vedlagt følger forslag til endret mandat. SFU inviteres til å uttale seg i saken før den går videre 

til styret for endelig behandling. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at mandat og sammensetning for Det sentrale 

forskningsutvalget (SFU) endres i tråd med forslaget, inkludert de endringer/tillegg som kom 

fram i møtet. 

Saken går videre til universitetsstyret. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til endret mandat for Det sentrale forskningsutvalget 

2 Gjeldende mandat for Det sentrale forskningsutvalget (SFU) 

3 Gjeldende mandat for Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) 
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Det sentrale forskningsutvalget (SFU)  
 

(forslag til reglement fra januar 2013) 
 

Funksjon  

Det sentrale forskningsutvalget er styret sitt rådgivende og utøvende organ i saker som 

gjelder forskning, forskerutdanning, utviklingsarbeid, formidling og nyskaping. 

  

Mandat  

 

Det sentrale forskningsutvalget uttaler seg til styret ved Universitetet i Agder om saker 

som gjelder  

 forskning og utvikling 

 formidling og samfunnskontakt 

 kommersialisering av forskningsresultater 

 samarbeid med randsonen 

 kvalitetssikring av forskning og utviklingsarbeid 

 fordeling av stipendiater finansiert av Kunnskapsdepartementet 

 budsjettmodell for fordeling av FoU-midler til fakultetene 

 forholdet til strategisk viktige aktører og samarbeidspartnere i regionen, både i 

offentlig og privat sektor 

 ekstern finansiering av forskning og utvikling 

 universitetets årlige forskningsmelding 

 endringer i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og Forskrift for graden 

doctor philosophiae (dr. philos.) 

 forslag om opprettelse av nye spesialiseringer i forskerutdanningsprogrammene 

 endringer i kvalitetssikringssystemet vedrørende forskerutdanning 

 

 

Det sentrale forskningsutvalget fatter vedtak i saker som gjelder 

  

 fordeling av midler der styret har delegert dette til Det sentrale forskningsutvalget  

 oppfølging av institusjonelt og fakultetsovergripende samarbeid om forskning, 

forskerutdanning og utviklingsarbeid innenfor vedtatte budsjettrammer 

 prioritering av søknader til Norges forskningsråd når det er krav om at 

institusjonen skal prioritere 

 oppnevning av utvalg som skal legge fram innstilling til Det sentrale 

forskningsutvalget der utvalget finner det hensiktsmessig 

 oppfølging av kvalitetssikringssystemet i samsvar med vedtak i styret 

 fastsetting av utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 

 

Det sentrale forskningsutvalget skal også  

 

 arbeide for å styrke FoU-aktiviteten ved universitetet  

 bidra til å styrke kontakten med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer 

 ta opp forskningsetiske problemstillinger 

 arbeide for bedre kjønnsmessig balanse innen forskning 

 være et koordinerende organ mellom universitetet sentralt og fakultetene i saker 

som gjelder forskning og utviklingsarbeid 
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 innstille til studieutvalget i saker som gjelder godkjenning av studieplaner for 

opplæringsdelen i forskerutdanningsprogrammene 

 ha ansvar for at programevaluering av forskerutdanningsprogrammene blir 

gjennomført og fulgt opp 

 ta initiativ til koordinering på tvers av fagområder og programmer, herunder 

utvikling av faglige fellesemner i ph.d.-utdanningene 

 ta initiativ til kvalitetsfremmende tiltak som f.eks. kompetanseheving i 

veilederkorpset og internasjonalisering av forskerutdanningsprogrammene  

 

Sammensetning av utvalget  

 

Medlemmer av utvalget er:  

 

 viserektor for forsking, formidling og nyskaping, leder for utvalget 

 en representant fra hvert fakultet, valgt av fakultetsstyret 

 en representant fra Avdeling for lærerutdanning, valgt av avdelingsstyret 

 en representant for ph.d.-kandidatene ved Universitetet i Agder. Stemmerett har 

alle ph.d.-kandidater som er tilsatt ved Universitetet i Agder eller er opptatt på et 

ph.d.-program ved UiA. Valgbare er kandidater som har sin daglige arbeidsplass 

ved universitetet. 

 

I saker som omhandler opplærings- og utdanningsdelen av forskerutdanningene deltar 

også viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø som medlem av utvalget. 

 

Utvalget velger blant sine medlemmer en person som leder møtene når leder har forfall.  

 

Observatører med talerett er:  

 bibliotekdirektøren  

 formidlingsdirektøren 

 direktøren for Agderforskning 

 leder for studiesekretariatet (i saker som omhandler opplærings- og 

utdanningsdelen av forskerutdanningene) 

 

Representantene for fakultetene og for Avdeling for lærerutdanning skal ha to personlige 

vararepresentanter oppnevnt av fakultetsstyret/avdelingsstyret.  

 

Ph.d-kandidatene kan velge inntil to vararepresentanter.  

 

Funksjonstiden for representantene og vararepresentantene for fakultetene og for Avdeling 

for lærerutdanning er normalt fire år og følger valgperioden for dekanene.  

 

Valgperioden for representanten og vararepresentantene for ph.d.-kandidatene er ett år 

med mulighet til gjenvalg for en periode.  

 

Forskningsdirektøren er sekretær for Det sentrale forskningsutvalget og fremmer i samråd 

med viserektor for forskning, formidling og nyskaping saker for utvalget.  
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Det sentrale forskingsutvalet (SFU) 

 

(Vedtak i Styret for Høgskolen i Agder 26.03.2003, S-sak 57/03, endra med vedtak i styret 

20.12.2006, S-sak 191/06. Redaksjonelle endringar ved universitetsakkrediteringa 

1.8.2007. Sist endra med vedtak i styret 14.04.2010 – S-sak 29/10) 

 

Funksjon  

Det sentrale forskingsutvalet er styret sitt rådgjevande og utøvande organ i saker som 

gjeld forsking, utviklingsarbeid, formidling og nyskaping. 

  

Mandat  

 

Det sentrale forskingsutvalet uttaler seg til styret ved Universitetet i Agder om saker som 

gjeld  

 forsking og utvikling 

 formidling og samfunnskontakt 

 kommersialisering av forskingsresultat 

 samarbeid med randsona 

 kvalitetssikringssystem for forsking og utviklingsarbeid  

 fordeling av stipendiatar finansiert av Kunnskapsdepartementet 

 budsjettmodell for fordeling av FoU-midlar til fakulteta 

 forholdet til strategisk viktige aktørar og samarbeidspartnarar i regionen, både i 

offentleg og privat sektor 

 ekstern finansiering av forsking og utvikling 

 

Det sentrale forskingsutvalet fattar vedtak i saker som gjeld 

  

 fordeling av midlar der styret har delegert dette til det sentrale forskingsutvalet  

 oppfølging av institusjonelt og fakultetsovergripande samarbeid om forsking og 

utviklingsarbeid innanfor vedtekne budsjettrammer 

 prioritering av søknader til Noregs forskingsråd når det er krav om at institusjonen 

skal prioritere 

 nedsetting av utval som skal legge fram instilling til Det sentrale forskingsutvalet 

der utvalet finn det hensiktsmessig 

 oppfølging av kvalitetssikringssystemet i samsvar med vedtak i styret 

 

Forskingsutvalet skal også  

 

 arbeide for å styrke FoU-aktiviteten ved universitetet  

 bidra til å styrke kontakten med nasjonale og internasjonale forskingsmiljø 

 ta opp forskingsetiske problemstillingar 

 arbeide for betre kjønnsmessig ballanse innan forsking 

 vere eit koordinerande organ mellom universitetet sentralt og fakulteta i saker som 

gjeld forsking og utviklingsarbeid 

 

Samansetjing av utvalet  

 

Medlemmar av utvalet er:  
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 viserektor for forsking, formidling og nyskaping, leiar for utvalet 

 ein representant frå kvart fakultet, valt av fakultetsstyret 

 ein representant frå Avdeling for lærarutdanning, valt av avdelingsstyret 

 ein representant for ph.d.-kandidatane ved Universitetet i Agder. Stemmerett har 

alle ph.d.-kandidatar som er tilsett ved Universitetet i Agder eller er opptekne på 

eit ph.d.-program ved UiA. Valbare er kandidatar som har sin daglege arbeidsplass 

ved universitetet. 

 

Utvalet vel blant sine medlemmar ein person som leiar møta når viserektor har forfall.  

 

Observatørar med talerett er:  

 bibliotekdirekøren  

 informasjonssjefen 

 direktøren for Agderforsking 

 

Representantane for fakulteta og for Avdeling for lærarutdanning skal ha to personlege 

vararepresentantar oppnemnde av fakultetsstyret/avdelingsstyret.  

 

Ph.d-kandidatane kan velje inntil to vararepresentantar.  

 

Funksjonstida for representantane og vararepresentantane for fakulteta og for Avdeling for 

lærarutdanning er normalt fire år og følgjer valperioden for dekanane  

 

Valperioden for representanten og vararepresentantane for stipendiatane er eitt år med 

høve til attval for ein periode.  

 

Forskingsdirektøren er sekretær for Det sentrale forskingsutvalet og fremmar i samråd 

med viserektor for forsking, formidling og nyskaping saker for utvalet.  
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Sentralt utvalg for forskerutdanning (SUF) 

(Vedtatt i styret for Universitetet i Agder 14.04.2010 – S-sak 29/10) 

 

Funksjon 

SUF er styrets rådgivende og utøvende organ i saker som gjelder forskerutdannings-

programmene. 

 

Mandat 

Sentralt utvalg for forskerutdanning uttaler seg til styret i saker som gjelder: 

 

 Endringer i Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) og Forskrift for graden doctor 

philosophiae (dr.philos.) 

 Forslag om opprettelse av nye forskerutdanningsprogram og utvidelse av eksisterende 

program 

 Universitetets årlige forskningmelding vedrørende forskerutdanning 

 Endringer i kvalitetssikringssystemet vedrørende forskerutdanning 

 Andre saker vedrørende forskerutdanning 

 

Sentralt utvalg for forskerutdanning fatter vedtak i saker som gjelder: 

 

 Fastsetting av utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 

 

Sentralt utvalg for forskerutdanning skal også: 

 

 Innstille til Studieutvalget i saker som gjelder godkjenning av studieplaner for 

opplæringsdelen i forskerutdanningsprogrammene 

 Ha ansvar for at periodisk kvalitetssikring av forskerutdanningsprogrammene blir 

gjennomført og fulgt opp 

 Ta initiativ til koordinering på tvers av fagområder og programmer, herunder utvikling av 

faglige felleselementer i ph.d.-utdanningene 

 Ta initiativ til kvalitetsfremmende tiltak som f.eks. kompetanseheving i veilederkorpset og 

internasjonalisering av forskerutdanningsprogrammene 

 

Sammensetning av utvalget: 

 Viserektor for forskning, formidling og nyskaping (leder) 

 Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø (nestleder) 

 En representant fra hvert fakultet, oppnevnt av fakultetetsstyret. Representanten skal enten 

være leder av et forskerutdanningsprogram eller av fakultetets forskningsutvalg. 

Representanten skal fortrinnsvis være professor og må ha doktorgrad.  

 To representanter for ph.d.-studentene ved Universitetet i Agder. Stemmerett har alle ph.d.-

studenter som er tilsatt ved universitetet eller som er opptatt på et ph.d.-program ved UiA. 

Valgbare er ph.d.-studenter som har sin daglige arbeidsplass ved universitetet 

 En observatør fra Avdeling for lærerutdanning (talerett), oppnevnt av avdelingsstyret 

 

Representantene for fakultetene skal ha inntil to personlige vararepresentanter.  

Ph.d.-studentene kan velge inntil to vararepresentanter. 

 

Funksjonstid for viserektorene følger tilsettingsperiodene.  

Funksjonstid for fakultetsrepresentantene vil maks være 4 år, med mulighet for gjenvalg i en 

periode. 

Funksjonstid for ph.d.-studentene er ett år, med mulighet for gjenvalg i en periode. 

 

Forskningsdirektøren i samråd med leder for studiesekretariatet har innstillingsrett. 
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