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S�80/14�Godkjenning�av�innkalling

S�81/14�Godkjenning�av�saksliste

S�82/14�Protokoll�fra�forrige�møte



 
 Arkivsak: 2014/20 

Saksbeh: Tor A. Aagedal 

Dato: 10.09.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

83/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Orientering om Center for Coastal Research (CCR) 

 

Professor Nils Chr. Stenseth orienterer styret om CCR.  

Han er invitert til styremøtet kl. 09.15.   

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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 Arkivsak: 2014/1474 

Saksbeh: Bjørn Monstad/Ronny Løkås 

Dato: 10.09.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

84/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Orientering om opptak av studenter høsten 2014 

 

Hva saken gjelder 
 

Fristen for å søke om opptak for de aller fleste studier ved universitetet gikk ut 15. april. Fristen 

for å semesterregistrere seg ved universitetet gikk ut 1. september.  

 

Denne styresaken gir en oppsummering av søker- og studenttallene etter årets studiestart med en 

gjennomgang av de enkelte fakulteter og Avdeling for lærerutdanning.  

 

Notatet er utarbeidet på bakgrunn av statistikkmateriale fra Samordna opptak og fra Felles 

Studentsystem (FS). For ytterligere informasjon utover vedlagte saksunderlag vises også til S-

sak 51/14 Orientering om søkertall og 64/14 Orientering om studentopptaket, når det gjelder 

antall søkere i 2014.  

 

Følgende sider gir også detaljert statistikk om høyere utdanning: 

 

- http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev   

- http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/  

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering  

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Sammendrag av søkertall Samordna opptak (SO) 

 

Det er fortsatt stor interesse for høyere utdanning, og de rekordhøye tallene fra i fjor holder seg. 

Samordna opptak (SO) har per april 2014 registrert 119 001 søkere til høyere 

grunnutdanning. 98 891 av søkerne er kvalifisert for minst ett studium (+1,7 % fra 2013). Av de 

kvalifiserte søkerne fikk 85,8 % tilbud om studieplass. Dette er samme prosentandel som i 2013.  

 

I årets SO-opptak har Universitetet i Agder 16 501 søkere fordelt på 88 studier. 5992 av dem har 

UiA som førstevalg. UiAs andel av førsteprioritetssøkere har for første gang oversteget 5 %. Det 

er bare fire læresteder som har større andel; UiO, HiOA, NTNU og UiB. Bachelorene Regnskap 

og revisjon samt Kunstfag med fordypning musikk ble trukket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På UiAs nettsider ligger det i pressemeldinger opplysninger som omhandler tilbud gitt og 

fordeling på utdanningsområde. Det er viktig å merke seg at fordeling av tilbud gitt og antall 1. 

prioritetssøkere per utdanningsområde er svært forskjellig.   

 

 UiA - 1. priortetssøkere fordeling og endring på utdanningsområde (2013 og 2014) 

Utdannings

- 

område 

Studieplasse

r  

2013 

Studieplasse

r 

2014 

Søknader 

1. valg 

2013 

Søknader 

1. valg 

2014 

Endring 

2013-2014 

Endring 

nasjonalt 

ESTETISK 60 60 133 123 -7,52 -6,02 

HELSEFA

G 

390 390 1238 1491 
+20,44 +5,46 

HISTORIE 295 295 207 172 -16,91 -3,82 

IDRETT 83 83 235 202 -14,04 -2,99 

INFOTEK

N 

50 50 182 192 
+5,49 

+8,08 

JUS 55 55 228 198 -13,16 -0,40 

LÆRER 430 480 620 759 +22,42 +5,06 

MEDIEFA

G 

85 80 151 121 
-19,87 

-8,66 

PEDFAG 90 60 236 158 -33,05 -8,51 

REALFAG 110 110 103 125 +21,36 +9,99 

REISELIV 30 30 96 93 -3,13 +2,32 

SAMFUN

N 

180 200 280 354 
+26,43 

-2,29 

SPRÅK 244 259 295 303 +2,71 +1,66 

TEKNO 250 230 545 593 +8,81 +4,50 

UiA – Søkertall Samordna opptak (2008-2014) 

År Søkere Søknader  

førstevalg 

Søknader  

tilbud 

Førstevalg  

pr plasser 

Norgesstatistikken 

 (% andel førstevalg) 

2008 10578 3684 3135 1.6 3,9 

2009 11553 4173 3368 1.8 4,0 

2010 12135 4334 3876 1.9 4,2 

2011 12902 4449 3849 1,9 4,1 

2012 14892 5371 4214 2,12 4,7 

2013 15204 5390 4444 2,08 4,6 

2014 16501 5992 4759 2,24 5,0 
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ØKADM 240 295 836 1106 +32,30 -0,51 

 

 

 

 

 

Studenttall 

Det er flere studenter ved UiA i 2014 sammenlignet med 2013. Per 3. september er det registrert 

11 000 studenter. Høsten 2013 var det 10 258 som hadde betalt semesteravgiften til samme 

tidspunkt. Tallet vil øke med noen hundre frem til rapporteringen den 15. oktober, og stige 

ytterligere når EVU-studentene registrerer seg frem mot jul. De 11 000 studentene er fordelt 

med 3190 (29 %) i Grimstad og 7810 (71 %) i Kristiansand. Fordelingen er uendret sett i 

forhold til 2012 og 2013.  

 

For studentene som startet i høst var det satt av 4389 studieplasser. Dette inkluderer både 

studenter i Samordna og i lokalt opptak. I dette tallet ligger også plasser til interne studenter på 

breddeenheter og internasjonale studenter. 3. september har universitetet registrert 4689 nye 

studenter. Tallet inkluderer ikke enkeltemnestudenter. Regner vi med enkeltemnestudentene, 

runder vi 5000 nye studenter.  

 

Det er flere årsaker til økningen i antallet studenter. Det er tatt opp flere studenter på 

enkeltemner, men det har også vær en grei økning når det gjelder ordinære studieprogram. I 

tillegg er det i en årrekke tatt opp flere studenter på bachelorstudiene enn på årsstudiene. Dette 

medfører at studentene blir lenger ved universitetet enn tidligere, og vi ser at det totale 

studenttallet blir større uten at det nødvendigvis er forårsaket av økt antall nye studenter.   

 

 

 
 

At antallet studenter på masterstudier ved universitetet har økt med godt over 100 studenter, er 

gledelig. Det er spesielt de nye lektorutdanningene som bidrar til økningen, men økningen er 

også god ved flere av fakultetene.  

 

 

UiA studier med høyest poenggrense i ordinær kvote 

Med poenggrense i forbindelse med opptak av studenter menes den laveste poengsummen som 

ga tilbud om studieplass. Det er poenggrensen fra suppleringsopptaket som er gjeldende. 

Suppleringsopptaket, den første etterfyllingen fra ventelistene, går ca. en uke etter 

hovedopptaket den 20. juli. Ved 38 av UiAs grunnstudier fikk alle kvalifiserte plass, 2 studier er 

trukket. På resterende studier har det vært konkurranse for å komme inn.  
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Søkekode 

UiAs studieprogram med høyest poenggrense* i ordinær 

kvote  ORD* ORDF* 

1 201526 Rettsvitenskap, bachelor 52.7 48.0 

2 
201767 

Industriell økonomi og tekn. ledelse, Grimstad, 5-årig 

master 51.8 50.8 

3 201646 Ernæring, mat og kultur, årsstudium 48.7 39.2 

4 201080 Sosialt arbeid, bachelor 48.3 42.3 

5 201012 Ingeniør, maskin, Grimstad 48.0 42.7 

6 201684 Lektorutdanning med historie i første studieår 48.0 47.4 

7 201864 Ernæring, mat og kultur, bachelor 48.0 40.7 

8 201945 Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår 48.0 48.3 

9 201702 Bioingeniør, bachelor 47.9 44.6 

10 201345 Økonomi og administrasjon, siviløkonom, master 47.3 45.8 
*Poenggrense= den laveste poengsummen som ga tilbud ved studiet, ORD=Ordinær kvote, ORDF=Ordinær 

førstegangsvitnemålkvote 

 

 
Ledige studieplasser i Samordna opptak 

Den 20. juli, etter at hovedopptaket var gjennomført, ble det åpnet for å søke på ledige 

studieplasser. Universitetet hadde i år 28 studier åpent for søking etter den 20. juli. Det er 

registrert 1608 søknader, 1342 tilbud ble gitt. 387 av de som fikk tilbud takket ja. 270 er 

registrert som møtt ved studiestart.  

 

 

UIA, opptakstall Ledige studieplasser (tidl. Restetorget) Samordna opptak (2009-2014) 

År  Antall 

studier  

Søknader  Tilbud  Ja-svar  Møtt 

2009 39 1233 943 377 249 (reg. per 12. sept.) 

2010 36 1612 1286 437 374 (reg. per 1. okt.) 

2011 29 1785 1439 456 310 (reg. per 9. sept.) 

2012 23 1484 1195 402 303 (reg. per 9. sept.) 

2013 21 1123 947 309 269 (reg. per 3. sept.) 

2014 28 1608 1342 387 270 (reg. per 3. sept.) 

 

 

 

Enkeltemner 

Universitetet tilbyr studieplasser på enkeltemner. Det er interne studenter som ønsker å ta emner 

i tillegg til sin utdanningsplan, og eksterne søkere som ønsker å følge emner, for eksempel fordi 

de ikke har kommet inn på studier, eller fordi de ønsker å oppdatere seg på kunnskap i forhold 

til sin jobbsituasjon. 224 emner med oppstart høst var tilgjengelige for søkning. Søknadsfristen 

er 25. august. 

 

I år har vi hatt 758 søkere hvor 611 har fått tilbud og 492 har takket ja. I fjor var det 666 søkere. 

Per 3. september er det registrert 488 aktive enkeltemnestudenter. Blant disse finnes også 

studenter som har fullført og tar opp igjen emner og PhD-kandidater ved andre institusjoner som 

tar et eller flere emner her hos oss på PhD nivå. Nytt for i år er enkeltemner for ferdig utdannete 

lærere. Her er det registrert 38 søkere.  
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De aller fleste av søkerne til enkeltemner kommer fra Agder-fylkene. 63 % av søkerne er 

kvinner. Majoriteten av søkerne er 30 år eller yngre, ca 63 %.   

 

 

Internasjonale studenter  

I 2014 er det registrert 1475 internasjonale søkere fra 48 ulike nasjoner til universitetets 2-årige 

masterutdanninger ved universitetet.  

 

 
 

 

Studentutveksling 

Internasjonal avdeling har høstsemesteret 2014 registrert totalt 177 nye utenlandske 

utvekslingsstudenter på opphold som er 3 måneder eller mer ved UiA. Det er registrert 247 UiA-

studenter på utveksling i utlandet for tre måneder eller mer. Til sammenlikning rapporterte 

Internasjonal avdeling om 161 nye utenlandske studenter høsten 2013, og 206 studenter ble 

sendt fra UiA til utlandet.  

 

I tillegg ble det høsten 2014 tatt opp 20 nye internasjonale studenter gjennom kvoteprogrammet 

(mot 13 i 2013) samt 32 ordinære studenter på Masterprogrammene ved UiA. Høsten 2014 har 

UiA i alt 229 internasjonale studenter fra 39 land (mot 201 i 2013). Det må presiseres at disse 

tall kan bli justert i løpet av semesteret på grunn av mulig frafall, men det blir i så fall kun 

mindre endringer. 

 

Opptak på grunnlag av realkompetanse (Samordna opptak) 

I 2014 er det registrert 172 realkompetanse søkere til universitetet. 77 hadde UiA som sitt 

førstevalg.  

38 personer ble vurdert til å fylle kravet om realkompetanse for det studiet de søkte opptak til. 

23 fikk tilbud og 18 svarte ja. 17 er registrert som studenter per 3. september. Antall søkere, og 

antall registrerte studenter med realkompetanse som opptaksgrunnlag er nesten identisk i forhold 

til 2013. 

 

Kommentarer fra universitetsdirektøren: 

Med forbehold om at tallene ikke er endelige, gir universitetsdirektøren følgende kommentarer: 

UiA har en god utvikling når det gjelder studentrekruttering til grunnstudiene. Opptaket viser 

også økning i antall masterstudenter, men ikke så stor økning som ønskelig.  

 

 

1. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 722 studenter i kull 2014 høst 

Det er god rekruttering til studiene ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Studenttallet er 

omtrent det samme som i 2012 og 2013, og ligger på 722. 
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Etter at hovedopptaket ble kjørt den 16. juli, var fakultetets grunnstudier i Samordna opptak alle 

registrert med ventelister. I juli og august ble det supplert fra ventelister, men ingen ventelister 

ble tømt.  

 

I år er det registrert 42 studenter til master i Spesialsykepleie. Masteren som var ny i 2012 og 

går annet hvert år, hadde 52 studenter i 2012. Master i klinisk helsevitenskap, tidligere master i 

helsefag er registrert med 17 studenter. Studenttallet på Master i psykisk helsearbeid er nesten 

doblet siden 2012 med hele 37 registrerte studenter.  

 

2. Fakultet for humaniora og pedagogikk, 1001 studenter i kull 2014 høst 

Ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk er per i dag registrert 1001 nye studenter. I 

realiteten har fakultetet flere studenter grunnet den tette koplingen mot lærerutdanningen. 

Høsten 2014 har det også vært god søkning til det nye lektorprogrammet som i vesentlig grad 

bygger videre på disiplinstudiene. På engelsk årsstudium, norsk, historie og religion ble det tatt 

opp flere studenter enn det var beregnet studieplasser til i lektorutdanningen. 

 

 
 

Fakultetets grunnstudier tiltrekker seg mange av de studentene som ikke har bestemt seg innen 

søknadsfristen 15. april. 200 av studentene som er registrert per. 3. september, er tatt opp 

gjennom «Ledige studieplasser». Universitetet tok totalt opp 270 studenter til grunnstudier 

gjennom «Ledige studieplasser».  

 

Blant årsstudiene er det spesielt Spansk, Fransk og Filosofi som har hatt nedgang. Blant 

bachelorene er det spesielt Religion og Engelsk som har lave studenttall sett i forhold til fjoråret. 

De to nye bachelorene i Tysk og Fransk er registrert med 6 studenter til sammen. Gjenbruk av 

emner gjør det likevel mulig å gjennomføre studiene. Tysk årsstudium har hatt en særlig god 

oppgang. Det samme har årsstudiet i Nordisk språk og litteratur.  

 

Side�11



I det lokale opptaket er det oppgang i studenttallet sett i forhold til i fjor. Antall masterstudenter 

er økt fra 70 til 80, studenttallet på halvårsstudier er også økt, mens studenttallet på 

påbyggingsstudier er gått ned. Ex. Phil. Ex. Fac. Hellas ble trukket grunnet lav søkning.  

 

3. Fakultet for teknologi og realfag, 963 studenter i kull 2014 høst 

Som i fjor kan man generelt si at det er god rekruttering til studier ved Fakultetet for teknologi 

og realfag. Studenttallet er 963. I fjor var 856 studenter registrert. Det er bachelorstudiene i 

Samordna opptak som drar opp tallet. Av fakultetets 11 bachelorstudier har hele 10 av dem 

økning sett i forhold til i fjor. I fjor ble Bachelor i matematikk og fysikk trukket grunnet lav 

søkning. I år er det registrert 16 studenter ved programmet.  

 

 
 

I forårets styresak ble det opplyst om at det var litt færre bachelorstudenter enn i 2012, men at 

det var tatt opp flere studenter på master- og årsstudier. I år er antall studenter på master- og 

årsstudier på tilsvarende nivå som i fjor, mens det er økning på bachelorstudiene.  

 

Forkurs ingeniør i Grimstad og Kristiansand er populære studier for tiden. I 2013 var det nesten 

700 søkere, i år var det 609. Antall studieplasser er 120, og studenttallet er det samme som i fjor, 

140 studenter.  

 

4. Handelshøyskolen ved UiA, 625 studenter i kull 2014 høst  

625 nye studenter er registrert ved Handelshøyskolen per 3. september. Tallet er litt lavere enn i 

fjor. Da var det registrert 657 nye studenter.  

 

 
 

Det er registrert ventelister på samtlige grunnstudier i Samordna opptak. Det er tatt opp 23 færre 

studenter på bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. På hver av masterne i økonomi og 

administrasjon, to- og femårig, er det tatt opp 9 færre studenter enn på samme tid i fjor. To-årig 

master har 13 internasjonale studenter som kommer i tillegg til de 50 ordinære som er registrert. 

Det vil si at det totalt er 63 studenter ved studiet. Bachelor i regnskap og revisjon ble trukket. 

Handelshøyskolens Executive Master of Business Administration tok opp 10 nye 

programstudenter H14.  
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Selv om det er tatt opp litt færre studenter på enkelte av grunnstudiene sett i forhold til i fjor, er 

studiene fylt opp sett i forhold til antall tilgjengelige studieplasser.  

 

5. Fakultet for samfunnsvitenskap, 533 studenter i kull 2014 høst 

Ved Fakultetet for samfunnsvitenskap er ikke antallet nye studenter endret fra i fjor. Det var 533 

nye studenter i fjor også. Sammenlignet med i fjor er det tatt opp færre studenter på bachelor og 

årsstudiene ved fakultetet.  

 

 
 

Grunnstudiene ved fakultetet er populære, og det er poenggrense på alle studier bortsett fra 

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Ved Sosiologi årsstudium, som er nytt i år, 

ble det tatt opp 27 studenter. Totalt er 80 masterstudenter tatt opp. Det er like mange som i fjor. 

European Integration hadde også stor søkning i år, med mange nasjonaliteter, og 30 studenter 

som møtte.  

 

5. Fakultet for kunstfag, 215 studenter i kull 2014 høst 

Studenttallet ved Fakultetet for kunstfag har vært stabilt når man ser tilbake til 2012. I år er det 

registrert 215 studenter, 116 er tatt opp gjennom Samordna opptak.  

 

 
 

For studiene i Samordna opptak ser vi at årstudiene Musikk og Kunst og håndverk har hatt en 

fin utvikling. Bachelor i Kunstfag med fordypning musikk ble trukket grunnet lav søkning. Det 

ble også trukket i 2013. Da på grunn av omarbeidelse av studieplan. Samtidig ser vi en økning i 

antall studenter ved Musikk årsstudium. Antall studenter har økt fra 32 i 2013 til 49 i 2014.  

 

På Faglærerutdanningen i drama er studenttallet økt til samme nivå som i 2012. Hele 17 

studenter er registrert. I 2012 ble bachelor utøvende musikk, klassisk, trukket grunnet få søkere. 

I 2013 var det 7 studenter til 8 plasser, og i år er det 8 studenter registrert. Antall 

masterstudenter ved fakultetet holder seg på ca. samme nivå som i 2013. 

 

 

6. Avdeling for lærerutdanning, 621 studenter i kull 2014 høst 

Studenttallet ved avdeling for lærerutdanning har økt fra 528 til 621.  
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I hovedsak er det de nye lektorutdanningene som bidrar til økningen. 80 studenter er fordelt på 

de åtte lektorutdanningene, dvs. med unntak av lektorutdanningen i fysikk. Her ble det ikke tatt 

opp noen studenter i år.  

 

Studenttallene på PPU
1
 er tilnærmet like sett i forhold til 2013. På PPU allmenn heltid er det 

registrert 58 nye studenter. I tillegg kommer 11 studenter fra lektorutdanningen i realfag som er 

inne i sitt tredje studieår.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Studenttall høsten 2014 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
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Universitetet i Agder - Vedlegg til styresak "Orientering om opptak av studenter høsten 2014"

Verdier År 

Studiepl. inkl. interne 1. pri. søkere April Studenter inkl. interne Fotnote

Fakultet Opptak Kat Studieprogram SP S-kode 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

HandelshøyskolenSamordnaMas Økonomi og administrasjon 300 0345 100 100 100 206 216 210 111 118 109

Bac Markedsføring og ledelse 180 0359 55 419 78

Opplevelsesbasert reiseliv 180 0317 30 30 30 92 93 82 33 38 36

Regnskap og revisjon 180 0318 20 20 20 52 57 28 31 29 0 1

Rettsvitenskap 180 0526 55 55 55 288 237 192 75 76 83

Øk.adm. Grm 180 0404 40 40 40 114 141 96 58 76 60

Øk.adm. Krs 180 0369 80 80 80 379 390 320 136 171 164

Totalt Samordna 325 325 380 1131 1134 1347 444 508 530

Lokalt Mas Innovasjon og kunnskapsutvikling 120 8066 25 25 25 44 50 72 16 15 25

Økonomi og administrasjon 120 8061 60 60 60 336 343 372 52 59 50 2

Bac Markedsføring og ledelse 180 8892 55 140 46

Års HR og organisasjonsutvikling, årsstudium 60 8005 30 30 30 61 78 83 13 29 29

Totalt Lokalt 115 170 115 441 611 527 81 149 104

Totalt Handelshøyskolen 440 495 495 1572 1745 1874 525 657 634

HelseIdrettSamordnaBac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 10 10 75 68 69 11 12 22

Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 24 67 48 66 32 35 25

Idrett 180 0440 12 20 20 75 92 79 23 22 21

Sykepleie, Grm 180 0052 115 115 115 175 195 206 125 147 128

Sykepleie, Krs 180 0050 130 130 130 384 359 433 145 162 168

Vernepleie, Grm 180 0060 30 30 30 121 151 173 38 44 43

Års Ernæring, mat og kultur, årsstudium 60 0646 30 30 30 56 70 80 29 27 25

Friluftsliv, årsstudium 60 0172 24 24 24 27 43 34 22 19 26

Idrett, årsstudium 60 0649 52 52 52 112 100 105 70 55 55

Totalt Samordna 427 435 435 1092 1126 1245 495 523 513

Lokalt Mas Folkehelsevitenskap 120 9903 30 30 30 96 130 119 24 25 24

Helse og sosialinformatikk 90 9841 30 30 30 30 40 29 29 33 22

Helsefag, alderdom og helse 120 9241 15 15 18 5 6 0

Helsefag, klinisk sykepleievitenskap 120 9240 15 15 10 6 0 0

Idrettsvitenskap 120 9741 15 15 15 62 70 66 11 16 16

Klinisk helsevitenskap 120 9243 30 55 17

Psykisk helsearbeid 120 9220 30 30 30 51 73 71 20 27 37

Spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie 120 9905 9 9 48 80 11 12

Spesialsykepleie med spesialisering i barnesykepleie 120 9908 11 12 18 19 10 6

Spesialsykepleie med spesialisering i intensiv sykepleie120 9906 16 16 35 23 21 15

Spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie120 9907 10 9 17 15 10 9

Bac Sykepleie, distriktsvennlig 180 9171 40 100 44

Års Idrett, årsstudium, deltid Hov/Sir 60 8735 20 11 0

Hår Mat og helse 1 30 8943 48 48 6 5 1 0

Påb Idrett/kroppsøving 30 8710 32 10 10 18 9 15 9 0 6

Psykisk helsearbeid 60 9110 24 24 24 107 71 74 25 34 28

Psykososialt arbeid med barn og unge 60 9192 20 20 20 25 43 55 13 24 17

Sexologi 60 9200 30 144 35

Totalt Lokalt 365 267 235 652 596 621 234 194 209

Totalt HelseIdrett 792 702 670 1744 1722 1866 729 717 722

HumPedSamordnaBac Engelsk 180 0887 40 40 40 36 46 29 45 42 28

Fransk 180 0793 10 5 2

Historie 180 0481 50 50 50 49 56 43 54 65 58

Kommunikasjon, tekst og medieanalyse 180 0850 30 30 30 52 41 34 31 33 34

Kommunikasjon, visuelle medier 180 0851 12 12 12 30 27 19 10 13 12

Litteratur, film og teater 180 0456 10 10 10 18 18 22 10 7 12

Nordisk språk og litteratur 180 0889 15 25 25 10 10 20 16 15 17

Oversetting og interkulturell kommunikasjon, eng 180 0303 25 25 25 28 32 22 28 25 33

Pedagogikk 180 0852 30 30 30 52 31 63 38 40 42

Religion, etikk og kultur 180 0482 25 25 25 13 22 12 15 29 11

Skolebibliotekkunnskap, deltid 180 0336 20 15 15 15 32 25 10 20 15

Spesialpedagogikk 180 0853 30 93 38

Tysk 180 0795 10 2 4

Års Engelsk, årsstudium 60 0170 80 80 80 104 85 75 77 73 85

Filosofi, årsstudium 60 0366 40 80 70 37 36 33 82 74 61

Fransk, årsstudium 60 0174 15 15 15 13 18 13 25 14 13

Historie, årsstudium 60 0179 120 120 120 47 69 55 142 107 126

Kommunikasjon, årstudium, tekst og medieanalyse 60 0794 25 25 25 34 31 22 30 21 25

Kommunikasjon, årstudium, visuelle medier, årsstudium60 0663 12 10 12 26 16 16 13 10 12

Litteratur, film og teater årsstuduim, årsstudium 60 0922 14 14 14 19 11 11 13 15 13

Nordisk språk og litteratur, årsstudium 60 0210 30 30 30 37 40 36 39 39 51

Pedagogikk, årsstudium 60 0676 35 35 35 110 104 103 35 46 34

Religion og etikk, årsstudium 60 0652 60 60 60 32 25 35 81 53 57

Spansk, årsstudium 60 0912 30 30 30 43 21 30 39 37 24

Tysk, årsstudium 60 0690 20 20 15 15 18 16 18 13 25

Totalt Samordna 738 811 788 820 882 741 851 829 794

Lokalt Mas Engelsk 120 9730 15 15 15 23 20 36 7 7 11

Historie 120 9735 15 15 15 30 20 18 15 13 11

Nordisk språk og litteratur 120 9711 15 15 15 14 16 19 10 8 9

Pedagogikk 120 8471 20 20 20 80 93 96 19 21 20

Religion, etikk og samfunn 120 9751 15 15 15 9 11 18 5 1 7
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Universitetet i Agder - Vedlegg til styresak "Orientering om opptak av studenter høsten 2014"

Studiepl. inkl. interne 1. pri. søkere April Studenter inkl. interne Fotnote

Fakultet Opptak Kat Studieprogram SP S-kode 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

HumPedLokalt Mas Samfunnskommunikasjon 120 9475 20 20 20 77 98 89 25 20 22

Hår Førstesemesterstudiet 30 9991 200 50 50 18 30 18 33 35 48

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap 30 8312 50 35 50 64 56 56 28 25 27

Skolebibliotekkunnskap 1 (deltid) 30 8460 15 25 94 84 33 33

Spesialpedagogikk 1 30 8630 30 30 92 51 33 14

Spesialpedagogikk 2 30 9011 30 35 12

Påb Filmvitenskap og filmproduksjon 60 8325 4 12 12 8 6 8 4 3 1

Historie 30 8300 35 0 3

Pedagogikk 2 30 8750 30 13 6

Skolebibliotekkunnskap 2 30 8465 25 61 32

Skolebibliotekkunnskap 3 30 8466 15 15 15 9 11 6

Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling 60 8340 35 4 26

Hellas Ex.phil/facEx.phil. og ex.fac. i Hellas 20 8121 30 30 25 45 30 27 29 18 0

Totalt Lokalt 544 282 307 586 492 513 287 197 207

Totalt HumPed 1282 1093 1095 1406 1374 1254 1138 1026 1001

KunstfagSamordnaBac Faglærerutdanning i drama 180 0157 15 20 20 15 10 12 16 8 17

Kunst og håndverk 180 0200 10 20 20 39 21 25 24 22 16

Kunstfag med fordypning musikk 180 0437 10 10 10 18 10 6 10 0 0 1

Års Drama, årsstudium 60 0618 20 15 10 20 16 14 18 10 14

Kunst og håndverk, årsstudium 60 0642 20 10 10 24 34 31 15 12 20

Musikk, årsstudium 60 0667 20 20 20 41 54 57 26 32 49

Totalt Samordna 95 95 90 157 145 145 109 84 116

Lokalt Mas Kunstfag 120 8641 15 15 15 23 31 26 10 12 11

Music Management 120 9345 15 15 15 14 19 22 9 10 8 2

Utøvende musikk, klassisk (inkl. 9441 u.mas.oppg.) 120 9440 8 8 14 1 19 10 11 6 9 2

Utøvende musikk, rytmisk 120 9340 8 8 8 22 20 32 13 11 13

Bac Faglærerutdanning i musikk, klassisk 180 9404 8 16 16 16 21 13 9 12 8

Faglærerutdanning i musikk, rytmisk 180 9304 8 8 8 47 46 42 10 8 10

Utøvende musikk, klassisk 180 9401 8 8 8 30 43 35 0 7 8

Utøvende musikk, rytmisk (inkl. 9302 laptop) 180 9301 13 13 21 166 175 166 14 27 21

Hår Design og teknologi, deltid 30 9845 15 15 10 9 4 0

Påb Arrangement/komposisjon, klassisk 30 9430 4 4 4 3 13 1 5 8 5

Arrangement/komposisjon, rytmisk 30 9330 4 2 4

Kunst og håndverk 30 8645 15 5 2

Musikk 30 8361 20 20 20 4 5 16 1 1 6

Musikkteknologi 30 9510 4 4 7 1 6 0

Totalt Lokalt 145 134 129 350 402 363 98 102 99

Totalt Kunstfag 240 229 219 507 547 508 207 186 215

LærerutdanningSamordnaMas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 12 12 11

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 32

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Engelsk 300 0685 10 36 16

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Fremmedspr 300 0935 10 6 8

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Fysikk 300 0843 10 3 0

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Historie 300 0684 5 41 7

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Matematikk 300 0697 10 25 17

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Norsk 300 0687 10 16 14

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Religion 300 0934 5 14 7

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Samfunnskunnskap 300 0945 10 31 11

Bac Barnehagelærerutdanning, Grm 180 0132 35 35 35 76 68 69 44 37 43

Barnehagelærerutdanning, Krs 180 0130 140 140 140 154 140 153 146 141 147

Yrk Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grm 240 0548 35 35 35 34 42 46 33 30 33

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 240 0547 70 70 70 142 140 146 72 75 74

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 240 0651 70 70 70 125 143 115 77 66 76

Totalt Samordna 380 390 460 597 601 767 425 400 496

Lokalt Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master 120 8474 0 4 1 3

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master 120 8473 0 7 4 3

Yrk Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, deltid 60 8881 30 30 30 96 107 106 35 33 35

Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, heltid 60 8560 70 70 70 224 260 302 63 62 58

Praktisk pedagogisk utd (PPU) yrkesfag, deltid 60 8880 30 30 30 151 150 149 33 33 27

Totalt Lokalt 130 130 130 471 517 568 131 128 125

Totalt Lærerutdanning 510 520 590 1068 1118 1335 556 528 621

SamfunnsvitenskapSamordnaBac Arbeids-og velferdssosiologi 180 0900 30 26 38

IT og informasjonssystemer 180 0260 40 40 40 127 137 153 67 63 64

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon 180 0474 30 30 30 32 26 20 28 27 28

Sosialt arbeid 180 0080 50 50 50 319 312 354 79 84 81

Sosiologi 180 0900 30 30 37 61 38 36

Statsvitenskap 180 0881 40 40 40 81 61 54 59 50 45

Utviklingsstudier 180 0484 30 30 30 59 41 49 34 36 27

Års IT og informasjonssystemer, årsstudium 60 0189 20 20 20 43 41 44 19 32 23

Samfunnsfag, årsstudium 60 0242 30 30 30 62 31 36 40 37 33

Sosiologi, årsstudium 60 0240 30 49 27

Statsvitenskap, årsstudium 60 0238 30 30 30 21 39 36 30 37 32

Utviklingsstudiet, årsstudium 60 0247 20 20 20 44 48 31 37 38 27

Totalt Samordna 320 320 350 814 773 887 431 442 423
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Universitetet i Agder - Vedlegg til styresak "Orientering om opptak av studenter høsten 2014"

Studiepl. inkl. interne 1. pri. søkere April Studenter inkl. interne Fotnote

Fakultet Opptak Kat Studieprogram SP S-kode 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

SamfunnsvitenskapLokalt Mas Development Management 120 8070 25 25 25 80 82 96 16 19 20 2

Informasjonssystemer 120 8040 30 30 30 50 47 57 23 28 24

Statsvitenskap og ledelse 120 8030 30 30 30 69 53 76 26 20 18

Velferdsstudier 120 8036 25 25 25 23 43 53 19 13 18

Hår Europeisk integrasjon 30 8120 25 25 25 37 26 197 21 11 30

Totalt Lokalt 135 135 135 259 251 479 105 91 110

Totalt Samfunnsvitenskap 455 455 485 1073 1024 1366 536 533 533

TekReal SamordnaMas Industriell økonomi- og teknologiledelse 300 0767 10 10 10 45 53 50 17 18 22

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 300 0807 10 10 10 10 8 12 9 6 14

Lektorutdanning i realfag 300 0828 20 20 14 20 20 17

Bac Bioingeniør 180 0702 20 20 20 42 60 90 27 25 31

Biologi 180 0327 15 15 15 39 22 28 21 18 20

Ingeniørutdanning, byggdesign 180 0003 35 35 35 99 113 112 47 48 49

Ingeniørutdanning, data 180 0004 30 40 25 58 46 61 33 28 53

Ingeniørutdanning, elektronikk 180 0803 10 10 10 14 28 33 27 22 27

Ingeniørutdanning, flyteknikk 180 0007 10 10 10 28 29 39 21 11 25

Ingeniørutdanning, fornybar energi 180 0006 35 35 35 48 37 57 38 32 58

Ingeniørutdanning, maskin     180 0012 50 50 50 154 158 167 64 63 75

Matematikk og fysikk 180 0862 10 10 10 7 4 9 9 0 16

Matematikk og økonomi 180 0301 20 20 20 13 17 15 31 29 28

Multimedieteknologi og -design, Grm 180 0149 50 50 50 68 63 64 55 58 72

Års Biologi, årsstudium 60 0184 20 20 20 14 21 18 13 18 17

Fysikk, årsstudium 60 0661 15 15 15 8 9 10 10 15 14

Matematikk, årsstudium 60 0205 30 30 30 27 30 41 20 32 39

Totalt Samordna 390 400 365 688 718 806 462 440 560

Lokalt Mas Bygg, master 120 9834 20 20 54 57 23 20

Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master 120 9722 10 10 10 2 0 2 0 1 0

Fornybar energi 120 9837 30 30 10 22 28 50 6 7 11

Industriell økonomi- og teknologiledelse 120 9850 30 30 30 84 45 111 30 22 27

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 120 9830 30 30 30 22 33 35 19 13 9 2

Matematikkdidaktikk 120 9720 10 10 10 10 17 8 7 7 7

Mekatronikk, sivilingeniør 120 9835 30 30 30 57 50 56 24 29 16

Multimedia og læringsteknologi, master 120 9836 20 30 13

Bac Bygg, ingeniør, TRES 180 9910 20 20 20 113 113 86 30 20 14

Bygg, ingeniør, Y-veien 180 9935 20 20 20 52 49 48 23 7 8

Data, ingeniør, TRES 180 9911 10 15 10 60 69 54 27 22 13

Data, ingeniør, Y-veien 180 9965 20 5 5 14 26 41 6 8 14

Elektronikk, ingeniør, TRES 180 9912 5 5 5 11 25 26 14 12 10

Elektronikk, ingeniør, Y-veien 180 9970 5 5 5 5 10 16 2 5 12

Flyteknikk, Ingeniør, TRES 180 9914 5 5 5 26 26 19 5 6 4

Flyteknikk, ingeniør, Y-veien 180 9960 5 5 5 4 2 2 1 0 0

Fornybar energi, Ingeniør, TRES 180 9913 20 20 20 47 56 47 21 39 24

Fornybar energi, ingeniør, Y-veien 180 9980 20 20 20 35 35 28 15 11 17

Ingeniørutdanning for fagskoleteknikere 180 9934 20 27 15

Maskin, ingeniør, TRES 180 9916 10 10 10 108 140 86 18 24 13

Maskin, ingeniør, Y-veien 180 9940 15 15 15 54 58 72 18 15 13

Års IKT, årsstudium 60 9820 5 5 23 21 5 4

Programmering og multimedia, årsstudium 60 9870 5 5 5 2 7 6 0 0 0

Hår Matematikk 2, deltid 30 8286 30 15 6

Påb Datateknikk 60 9820 5 4 4

ForkursForkurs for ingeniørutdanning, Krs 0 9920 60 60 60 297 339 321 56 63 60

Forkurs til ingeniørutdanning, Grm 0 9900 60 60 60 254 348 288 70 77 79

Totalt Lokalt 455 435 450 1298 1553 1537 402 416 403 4

Totalt TekReal 845 835 815 1986 2271 2343 864 856 963

Totalsum 4564 4329 4369 9356 9801 10546 4555 4503 4689

Fotnoter: 
1

Studiet ble trukket.
2

I studenttallet ligger ikke internasjonale studenter. Økonomi og administrasjon har 13 internasjonale studenter, Developement har 4, IKT har 5, 

Music management har 1, Utøvende musikk (klassisk), har 3.
3

Antall studieplasser er satt til 0 fordi studentene inngår i kvoten til Master GLU 1.-7. trinn (10 pl.) og 5.-10. trinn (30 pl.) i Samordna opptak. 
4

Akvatisk økologi er ikke tatt med i de lokale opptakstallene fordi studentene starter utdanningen ved Høyskolen i Telemark (HiT). Det er satt av 20 pl.

26 førsteprioritetssøkere er registrert , 17 er registrert som møtt. I andre semester kan studentene velge spesialiseringen Marin Økologi som foregår

ved UiA. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

85/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Internfordelingen 2015 - Modell og kriterier 

 

Hva saken gjelder 
 

Styret foretar årlig en gjennomgang og revisjon av UiAs interne budsjettfordelingsmodell og 

vedtar eventuelle endringer i modellen. Dette skjer forut for arbeidet med internfordelingen og 

styrets behandling av denne. Internfordelingen vil bli behandlet av styret i november. 

 

Tildelingskriteriene og resultatindikatorene i den interne budsjettfordelingsmodellen skal støtte 

opp om bedre måloppnåelse i forhold til universitetets strategiplan og de føringer som er gitt i 

departementets tildelingsbrev. 

 

Forut for årets gjennomgang har økonomiavdelingen som tidligere utarbeidet et drøftingsnotat. I 

dette første notatet, ble de delene av budsjettmodellen som økonomiavdelingen mener er mest 

aktuelle for revisjon belyst. Økonomiavdelingen har avholdt to dialogmøter der modellen og 

kriteriene har vært diskutert. Økonomiavdelingens høringsnotat har vært grunnlaget for BAOene 

sine høringsuttalelser. Jfr. vedleggene 1 og 2. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar følgende endringer i UiAs interne budsjettfordelingsmodell sett i forhold til 

gjeldende budsjettfordelingsmodell fastlagt av styret ved vedtak i s-sak 64/13: 

 

 Avdeling for lærerutdanning mottar resultatmidler for utvekslingsstudenter 

knyttet til lærerutdanningen, tilsvarende 20 % av satsen for utveksling. 

 

2. Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra 

2014-2015 til +/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde. 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Ytre forhold 

Endringer i KDs finansieringsmodell innebærer en risiko og mulighet for UiA, avhengig av 

hvilke endringer som gjøres. Det er derfor viktig at universitetet fortsetter å engasjere seg i 

finansieringen av norsk høyere utdanning og søker å være representert i de fora der premisser 

legges og beslutningsgrunnlag utformes.  

 

KD har satt ned et ekspertutvalg som skal komme med forslag til endringer i 

finansieringsmodellen, og utvalget skal legge frem sine forslag ved utgangen av 2014. 

Universitetets administrasjon følger ekspertutvalgets arbeid tett. 

 

Universitetsdirektøren kjenner ikke til om det kommer endringer i KDs finansieringsmodell 

allerede for 2015, men det er lite trolig at det blir større omlegginger i påvente av 

ekspertutvalgets arbeid. Finansieringsmodell for 2015 vil først bli kjent 8. oktober 2014 ved 

fremlegging av Regjeringens forslag til statsbudsjett.  

 

Våren 2015 vil regjeringen også fremlegge stortingsmelding om struktur i høyere utdanning 

(strukturmeldingen). Denne vil ikke bare kunne få strukturelle konsekvenser for sektoren, men 

også finansiering vil være en viktig del av meldingen basert på ekspertutvalgets utredning.  

 

Strukturen i modellen og vektingen mellom de tre hovedmodulene 

Universitetsdirektøren foreslår ingen endringer i den interne budsjettmodellens 3-delte 

hovedstruktur, inkludert hvor stor andel av UiAs ramme som fordeles i hver av de tre modulene. 

Til orientering ble rammen for 2014 fordelt slik: 

 

 
 

 

Emnetypegjennomgang 

Universitetsstyret ble i forbindelse med internfordelingen for 2012 (S-sak 138/11) forespeilet en 

gjennomgang av de variable kostnadene i basismodulens undervisningselement (t.o.m. master). 

Dette er en gjennomgang som er nødvendig og blant annet vil se på hvordan kostnader til drift 

av laboratorievirksomheten og merkostnadene med gjentakende undervisning kan behandles i 

modellen. 

 

Prosessen er godt i gang, og det har bl.a. kommet forslag om å se på studietyper fremfor 

emnetyper. Fakultetene har gitt sine innspill til vurdering av det enkelte studiet, og det arbeides 

nå bl.a. med forslag til innplassering av de enkelte studiene i studiekategorier, samt med 

vektingen mellom studiekategoriene.  

 

Forslaget til endringer vil bli sendt ut på høring ultimo september 2014, med tentativ 

styrebehandling i oktobermøtet. Hvorvidt endelig styrebehandling kan skje i oktobermøtet og 

vedtatte endringer kan implementeres fra budsjett 2015 må vurderes i lys av høringsrunden. 

 

I høringsuttalelsene kommenterer fakultetene viktigheten av studie/emnegjennomgangen, men 

også at man bør se sammenhengen mellom emnetypegjennomgangen og forslaget til å gjøre 

Mill kr % Mill kr %

Basis 767,8 71,5 % Basis 326,5 59,6 %

Resultat 157,5 14,7 % Resultat 150,6 27,5 %

Strategisk 148,1 13,8 % Strategisk 70,4 12,9 %

Sum 1 073,4 100 % Sum 547,5 100 %

Modul
Fordeling 2014 - UiA samlet

Modul
Fordeling 2014 - Fakultetene
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endringer i faste tildelinger på emnene. Universitetsdirektøren viser til avsnittet om fast tildeling 

i emnemodulen. 

 

Emneportefølje år 0 for lærerutdanningene 
Styret vedtok i s-sak 88/13 å vurdere endringer i tildeling av studiepoeng i lærerutdanningene i 

2015. Grunnen til at dette ikke ble behandlet samtidig med resten av emnene var at 

lærerutdanningene har vært, og er under omfattende omlegging. Det er et ønske å få dette på 

plass til budsjettbehandlingen 26. november 2014, og med sikte på virkningspunkt fra høsten 

2015. PPU vil ha spesielt fokus, men også valgemner/spesialiserings-retninger i de andre 

studiene (GLU/BLU) vil være aktuelle å se nærmere på. Fakultetene og avdeling for 

lærerutdanning vil bli involvert i arbeidet. 

 

Resultatmodulens forskningskomponent 

På bakgrunn av styrets vedtak i S-sak 64/13, er det lagt en plan for prosessen for en total 

gjennomgang av resultatmodulens forskningskomponent.  

 

I løpet av september 2014 vil det være klart et notat om resultatmodulens forskningskomponent 

(også sett sammen med de andre modulene). Enhetene vil så bli bedt om å komme med innspill 

og forslag til endringer. Etter dette vil SFU og forskningssekretariatet arbeide videre med 

forslagene og våren 2015 vil man presentere forslag til endringer i modellen internt. Forslagene 

som evt. blir vedtatt i SFU vil bli tatt videre i «Budsjettmodell og kriterie-saken» som har høring 

i august, og kommer opp til styrebehandling i september 2015.  

 

Resultatuttelling for studentutveksling 

I budsjettmodellen tildeles det resultatmidler som følge av studentutveksling, både innreisende 

og utreisende. Denne tildelingen går til fakultetene og fellesadministrasjonen (Internasjonal 

avdeling) 80/20. 

 

For innreisende studenter er det naturlig at tildelingen går til det fakultet hvor studenten tar flest 

studiepoeng (da dette fakultetet har mest arbeid med studenten). For utreisende studenter er det 

ikke nødvendigvis det samme, noe som spesielt har kommet frem i lærerutdanningene.  

 

Ved overgangen til GLU (fra ALU) er lærerstudentenes mulighet for utveksling endret. 

Avdeling for lærerutdanning har etter overgangen fått større ansvar for tilrettelegging og 

oppfølging i forbindelse med utveksling. Som enkelte høringsuttalelser har påpekt er avdeling 

for lærerutdanning en administrativ enhet, som i utgangspunktet dimensjoneres ut fra ansvar og 

oppgaver. Økt antall utvekslingsstudenter er et viktig mål for universitetet, og 

universitetsdirektøren mener at organisasjonen bør oppmuntres til å legge til rette for økt 

utveksling.  

 

Universitetsdirektøren ønsker at avdeling for lærerutdanning skal få et incentiv for å jobbe for å 

øke antall utvekslingsstudenter. Det foreslås at avdeling for lærerutdanning får resultatuttelling 

for utvekslingsstudenter som rapporteres på avdelingen i DBH. Denne resultatuttellingen 

foreslås å være tilsvarende uttellingen for internasjonal avdeling. Dette betyr at 

resultatuttellingen at resultatuttellingen blir fordelt med 20% på avdeling for lærerutdanning, 

20% på internasjonal avdeling, og de resterende 60%  inngår i budsjettets øvrige ramme. 

 

Fast tildeling i emnemodulen 

I høringsnotatet foreslo økonomiavdelingen å innføre et økonomisk incentiv for å redusere antall 

emner med få studenter. Forslaget besto i å redusere den faste tildelingen til emner med mindre 

enn 10 studenter. Fakultetene har delte meninger om forslaget i sine høringsuttalelser, og et 

flertall av dem ønsker enten å ikke innføre endringen, eller å utsette forslaget. 
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Universitetsdirektøren vurderer at det ikke er ideelt å innføre denne modellen på nåværende 

tidspunkt. Det pågår en prosess nasjonalt for endring av finansieringsmodellen (se ovenfor), og 

det pågår prosesser ved UiA for gjennomgang av studieporteføljen, og for gjennomgang av 

emnetyper. Man har heller ikke hatt tid til å se effekten av emneportefølje år 0, som ble innført i 

forbindelse med internfordelingen for 2014 (s-sak 88/13). Med tanke på at alle disse prosessene 

kan medføre vesentlige endringer for emnemodulen og fakultetenes tildeling, foreslår 

universitetsdirektøren at modellen ikke innføres for 2015. Samtidig vil universitetsdirektøren 

påpeke at budsjettmodellen må gi incentiver til effektivitet, og at det for seinere år bør vurderes 

å endre budsjettmodellen i retning at studieprogrammer/emner med få studenter gir redusert 

uttelling i forhold til dagens modell.  

 

Aktivitetskravet 

Aktivitetskravet for 2014 er definert som antall studenter møtt til eksamen.  

 

Universitetsdirektøren foreslår at antall studenter møtt til eksamen opprettholdes og benyttes 

som aktivitetskrav for 2015. 

 

Sikringsbestemmelsen 

Budsjettmodellen har alltid hatt en sikringsbestemmelse som sikre BAOene fra store endringer i 

rammen fra det ene året til det neste. Det er her kun snakk om å sikre mot store endringer som 

knytter seg til endringer i budsjettmodellen – ikke endringer som skyldes endret aktivitet 

(Basismodulen) eller endrede resultater (Resultatmodulen). Innslagspunktet for 

sikringsbestemmelsen har vært +/- 3 %. 

 

Endringene som foreslås i denne saken vil ikke gi utslag på mer enn +/- 3 %. Det foreslås 

likevel at UiA opprettholder sikringsbestemmelsen i budsjettmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Internfordelingen 2015 - Modell og kriterier - Høringsnotat 

2 Internfordelingen 2015 - Modell og kriterier - Høringsuttalelser 
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Internfordeling 2015 
Revisjon av modell og kriterier 
 
 
Høringsnotat fra Økonomiavdelingen 
 
Dette høringsnotatet er økonomiavdelingens innspill til endring av UiAs modell 
for internfordeling av årlig ramme fra KD. Saken har bl.a.fokus på aktuelle 
endringer i modellen i forhold til bruk på internfordelingen av rammen for 
2015. En skisse/beskrivelse av KDs finansieringssystem og UiAs 
budsjettfordelingsmodell slik de ble benyttet for 2014 finner du her: 
 
https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Økonomi/budsjettogokonomistyrin
g/Sider/Budsjettmodeller.aspx 
 
På grunnlag av dette høringsnotatet, momenter framkommet i dialogmøte 
05.09.2014, og skriftlige høringsinnspill fra BAOene (frist 08.09.2014) vil 
universitetsdirektøren sammen med økonomiavdelingen utarbeide styresaken 
om modell og kriterier. 
 
Styresaken om modell og kriterier for 2015 behandles av styret i møte 
17.09.2014. 
 
Når det gjelder tempoplan og viktige datoer/frister for budsjettarbeidet vises det 
til den utarbeidede tempoplanen. 
 
https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Økonomi/budsjettogokonomistyrin
g/Sider/Intern%20budsjettfordeling.aspx 
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Strukturen i budsjettmodellen og vektingen mellom de 
tre hovedmodulene 
 
Økonomiavdelingen foreslår å opprettholde strukturen i budsjettmodellen med 
en basismodul, en resultatmodul og en strategisk modul.  
 
Økonomiavdelingens vurdering er at det for de fleste elementene per i dag er en 
rimelig balanse mellom de tre modulene. Økonomiavdelingen foreslår derfor 
ingen gjennomgående endringer i størrelsesforholdet mellom de tre 
hovedmodulene. 

 

Endringer i budsjettmodellen 
 

Emnetypegjennomgang 

Det har lenge vært signalisert en emnetypegjennomgang. Prosessen er godt i gang, og det har 
bl.a. kommet forslag om å se på studietyper fremfor emnetyper. Fakultetene har gitt sine 
innspill til vurdering av det enkelte studiet, og det arbeides nå bl.a. med forslag til 
innplassering av de enkelte studiene i studiekategorier, samt med vektingen mellom 
studiekategoriene.  
 
Forslaget til endringer vil bli sendt ut på høring ultimo september 2014, med styrebehandling 
22. oktober. Målet er å implementere vedtatte endringer fra budsjett 2015. 
 

Emneportefølje år 0 for lærerutdanningene 
 
I arbeidet med å etablere år 0 for fakultetene utsatte man lærerutdanningene da 
disse har vært, og er under stor omlegging. Det er et ønske å få dette på plass til 
budsjettbehandlingen 26. november 2014, og med sikte på virkningspunkt fra 
høsten 2015. PPU vil ha spesielt fokus, men også valgemner/spesialiserings-
retninger i de andre studiene (GLU/BLU) vil være aktuelle å se nærmere på. 
 

Resultatmodulens forskningskomponent 
 
På bakgrunn av styrets vedtak i S-sak 64/13, har forskningssekretariatet og 
økonomiavdelingen kommet frem til en plan for prosessen for en total gjennomgang av 
resultatmodulens forskningskomponent.  
 
Allerede innen september 2014 vil det være klart et notat om resultatmodulens 
forskningskomponent (også sett sammen med de andre modulene). Enhetene vil så bli bedt om 
å komme med innspill og forslag til endringer. Etter dette vil SFU og forskningssekretariatet 
arbeide videre med forslagene og våren 2015 vil man presentere forslag til endringer i 
modellen. Forslagene som evt. blir vedtatt i SFU vil bli tatt videre i «Budsjettmodell og 
kriterie-saken» som har høring i august, og kommer opp styret i september.  
 
Det er viktig at enhetene noterer seg prosessen og merker seg at det blir «to runder» - først full 
gjennomgang i SFU, og så høringsrunde før styrebehandling. 
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Resultatuttelling for studentutveksling 

I budsjettmodellen tildeles det resultatmidler som følge av studentutveksling, både innreisende 
og utreisende. Denne tildelingen går til fakultentene og fellesadministrasjonen (Internasjonal 
avdeling) 80/20. 

For innreisende studenter er det naturlig at tildelingen går til det fakultet hvor studenten tar 
flest studiepoeng (da dette fakultetet har mest arbeid med studenten). For utreisende studenter 
er det ikke nødvendigvis det samme, noe som spesielt har kommet frem i lærerutdanningene. 
Her er det Avdeling for lærerutdanning som gjør hovedarbeidet med de utreisende 
lærerstudentene.  

Det foreslås derfor at Avdeling for lærerutdanning skal få den resultatuttelling som ellers ville 
tilfalt fakultetene for utreisende studenter på lærerutdanningene. Da det har vært beskjedent og 
varierende antall utreisende lærerstudenter til nå, har ikke økonomiavdelingen beregnet hvilke 
økonomiske konsekvenser dette vil ha for fakultene. Men en endring av modellen vil kunne 
virke som et incitament til å få opp antall utreisende lærerstudenter. Forslaget er i samsvar 
med innspill fra studiedirektøren, Avdeling for lærerutdanning og Internasjonal avdeling. Det 
foreslås at dette tas med i budsjettmodellen med virkning fra 2015 (dvs. utreisende studenter i 
studieåret 2013/2014). 
 

Fast tildeling i emnemodulen 

Regjeringen har signalisert at det ikke vurderes som hensiktsmessig å gi undervisningstilbud 
til studentgrupper under 20 studenter. Dette er et viktig signal på studienivå. 

I saksframlegget til styret i S-sak 70/14 stod det: 

Det pågår et arbeid med å revidere emnemodulen, som er grunnlag for en vesentlig del av 

budsjettildelingen til fakultetene. Det vurderes både endringer i 

emnetyper/emnekategorisering og i forholdet mellom fast og variabel tildeling. 

Endringene vil bli forelagt styret som egen sak i løpet av høsten 2014. 

Universitetsdirektøren vil i denne omgang bebude at forslag til endringer vil innebære 

mindre incentiver til å opprettholde emner med få studenter. 
 
Som en oppfølging av universitetsdirektørens signal vurderer økonomiavdelingen det som 
hensiktsmessig å innarbeide et økonomisk incentiv for å redusere antall emner med få 
studenter. Det foreslås derfor at den faste tildelingen til emner med få studenter reduseres. I 
budsjettmodellen for 2014 er den faste tildelingen uavhengig av antall studenter. Dette foreslår 
økonomiavdelingen å endre ved å innføre et innslagspunkt på 10 studenter: 

• Når antall studenter er 10 eller høyere, får emnet full fast tildeling. 

• Når antall studenter er lavere enn 10, får emnet tildeling lik 1/10 per student, 

multiplisert med satsen for fast tildeling. 

Dermed vil man være avhengig av å ha minst 10 studenter for å få full basistildelingen til 
emner. 
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Grafen viser forslaget til revidert modell med innslagspunkt på fast tildeling på 10 studenter 

for et enkelt 10 stp. emne med emnetype 1. Tildelingene tar utgangspunkt i beregninger fra 
internfordelingen for 2014, og endelig tildeling for 2015 vil avvike fra dette. Vedlagt ligger 

grafer som viser modellens faste, variable og totale tildelinger etter dagens modell og foreslått 
modell etter emnetype 1,2 og 3. Som man ser av grafen(e) er den variable tildelingen lik 
dagens modell. 

 
 
I tillegg til den faste tildelingen vil alle emner få variabel tildeling per student, som tidligere 
(dvs ingen endringer i variabel tildeling). Emner uten fast tildeling vil være upåvirket av den 
foreslåtte endringen i modellen. For 2014 gjaldt dette f.eks. oppgaveemner og emner med 1:1-
undervisning. 
 
Det forventes at denne modellen vil skape en større bevissthet rundt emner med få studenter, 
og at for slike emner må fakultetene enten: 

• tilby emnet, men med lavere kostnader, 

• opprettholde emnet, men foreta et bevisst valg om overføring av ressurser fra andre 

emner, eller 

• legge ned emnet. 

Det er i dag mange emner med færre enn 10 studenter, og de økonomiske konsekvensene ved 
å innføre modellen med full effekt fra 2015 kan bli store for enkelte av fakultetene. Dersom 
denne modellen hadde blitt brukt i budsjettet for 2014, ville de økonomiske konsekvensene 
vært som følger: 
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Økonomiavdelingen foreslår derfor at modellen innføres gradvis over 3 år, som følger: 

• For 2015 vil innslagspunktet være på 5 studenter. 

• For 2016 vil innslagspunktet være på 8 studenter. 

• Fra og med 2017 vil innslagspunktet være på 10 studenter. 

Tildelingen vil bli hhv. 1/5, 1/8 og 1/10 pr student multiplisert med satsen for fast tildeling, og 
«verdien» pr student under innslagspunktet vil dermed variere i innføringsperioden. 
 
Konsekvensene ved 5 studenter blir som følger:  
 

 
 
 
Det foreslås videre å sette av innsparte midler til strategiske tiltak som vil gi 
økt antall studenter pr. emne, da spesielt de områdene som har få studenter. Det 
er for tidlig å antyde noen fordeling av disse midlene eller konkrete tiltak. 
 
Ved måling av aktivitetsoppnåelse etter budsjettåret, vil man som følge av en 
endring i fast tildeling i modellen, måle aktivitetsoppnåelse på det enkelte 
emnet, og ikke samlet pr. fakultet som tidligere. En redusert eller økt 
aktivitetsoppnåelse ifht. målene som blir satt på det enkelte emnet i 
budsjettprosessen, vil føre til endret fast tildeling pr. emne.  
 
Dersom fakultetene velger å legge ned et emne, vil det i emnemodulen i praksis 
si at det er 0 studenter, og man vil ikke få uttelling for faste tildelinger. 
Fakultetet vil imidlertid kunne opprette nye emner innenfor rammen og dermed 
få fast tildeling igjen (beholde studiepoengene i emnemodulen). 
 
I forbindelse med studieporteføljegjennomgangen vil evt. nedleggelse av emner 
(og studier) IKKE påvirke den faste tildelingen. Fakultetene vil altså beholde 
den faste tildelingen på emner som legges ned som følge av 
studieporteføljegjennomgangen høsten 2014, herunder også enkeltemner 
foreslått av fakultetene. 

Fakultet Endring

Endring i % av 

emnemodulen

Endring i % av total 

tildeling

Handelshøyskolen 0 0,0 % 0,0 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -1 711 244 -3,7 % -1,8 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk -2 735 445 -4,3 % -2,2 %

Fakultet for kunstfag -2 089 753 -8,1 % -4,0 %

Fakultet for teknologi og realfag -737 934 -1,2 % -0,5 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 0 0,0 % 0,0 %

Sum -7 274 376        -2,8 % -1,3 %

Fakultet Endring

Endring i % av 

emnemodulen

Endring i % av total 

tildeling

Handelshøyskolen 0 0,0 % 0,0 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -610 704 -1,3 % -0,6 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk -776 103 -1,2 % -0,6 %

Fakultet for kunstfag -353 063 -1,4 % -0,7 %

Fakultet for teknologi og realfag -152 676 -0,3 % -0,1 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 0 0,0 % 0,0 %

Sum -1 892 546        -0,7 % -0,3 %
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Emnetypegjennomgangen, som nå kan gå over til å bli en 
studietypegjennomgang (se over), vil ikke ha påvirkning på dette forslaget til 
endring i fast tildeling, da man ved en overgang til studietyper fremdeles vil ta 
utgangspunkt i emnenivå. Forslaget om endring i fast tildeling er altså 
uavhengig av emnetypegjennomgangen, og resultatet av denne saken vil ikke 
påvirke gjennomgangen. 
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Internfordeling 2015 
Revisjon av modell og kriterier 
 
 
Innspill fra Fakultet for Helse og idrettsvitenskap. 
 
Fakultetet er kritisk til den oppsplittede måten høringen om budsjett legges opp 
på. Det skulle vært nyttig å se ting i sammenheng før en kommer med 
høringsuttalelse til modell og kriterier. 
 
Strukturen i budsjettmodellen og vektingen mellom de 
tre hovedmodulene 
 
Fakultetet støtter økonomiavdelingen i å opprettholde strukturen i 
budsjettmodellen med basismodul, resultatmodul og strategisk modul. 
 
Endringer i budsjettmodellen 
 

Emnetypegjennomgang 

Forslag om overgang fra emne til stuidekategorisering er tenkt sendt ut til fakultetene på 
høring i slutten av september og til styrebehandling 22. oktober. Fakultetets vurdering er at 
den korte fristen umuliggjør en god behandling i fakultetet samt tilnærmet umulig å få saken 
opp i fakultetstyret. Fakultetet mener at en så betydingsfull omlegging må gis en annen 
høringsprosess dersom det skal være en høringsrunde.  
 

Emneportefølje år 0 for lærerutdanningene 
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Emnene knyttet til lærerutdanningene bør gjennomgås grundig i forhold til 
emnene som skal gis undervisning i og dette er av stor betydning når det legges 
opp til at ressurstildelingen reduseres ved at få studenter tar emnet. Slik 
beslutningene nå fattes vil fakultetene ha problemer med økonomistyring og 
ressursutnyttelse. Fakultetet har i dag emner med færre enn 10 studenter og ved 
en eventuell omlegging av ressurstildelingen i modellen må fakultetene få sette 
krav til minsteantall på emnene for at de skal settes i gang. Dersom andre 
allikevel bestemmer igangsetting av emnet, må modellen gi uttelling for 10 
studenter samt at det  ikke inndras av midler for ikke oppnådd 
aktivitetsoppnåelse. Det er også viktig at det i en overgang (til fakultetene selv 
setter grenser for oppstart) blir gitt full tildeling av disse emnene.   
 

Resultatmodulens forskningskomponent 
 
Forslaget får ikke betydning for budsjett 2014, men fakultetet mener det er positivt at arbeidet 
settes i gang tidlig slik at eventuelle endringer er klare i god tid før budsjettbehandlingen 2016. 
Fakultetet er også positiv til at UiA tilnærmer seg KD tildelinger ang tildelinger for 
forskningsproduksjon.  

Resultatuttelling for studentutveksling 

Fakultetet har ingen innvendinger til den foreslåtte omleggingen i forhold til resultatuttelling 
for studentutveksling i lærerutdanningene. 
 

Fast tildeling i emnemodulen 

Fakultetet støtter omleggingen der det skisseres en redusert tildeling av faste kostnader på 
emner som har mindre enn 10 studenter og også implementeringen av dette over 3 år. 
Fakultetet er imidlertid ikke enig om at disse midlene skal trekkes ut av totalpotten «basis 
emnemodul», det er viktig at finansieringen av undervisningen ikke svekkes.  Det virker lite 
logisk å trekke inn midler fra emner med få studenter for så å tildele midler til emner med få 
studenter med håp om at de skal bli flere. Det vil også i realiteten gi mindre oversiktlig 
tildeling til finansiering av studiene.  Fakultetet mener det ville være klokt å legge inn en 
ekstra stategisk pott til fordeling på de studiene som har best relativ gjennomstrømming. Det 
er viktig at dette utformes slik at det ikke oppmuntrer til høyere studenttall, men til å få flere 
av studentene vi har tatt opp gjennom studiet. Dette vil gi et fokus på kvalitet i studiene.  

Fakultetet mener også at forholdet mellom faste og variable tildelinger bør endres slik at en 
større del av tildelingen er knyttet til antall studenter. 

Oversikten over konsekvenser ved å trekke inn faste tildelinger på emner med mindre enn 10 
eller 5 studenter må deles opp for å viser reduksjonen i emner tilhørende GLU/BLU/PPU og 
en som viser redusjon i faste tildelinger på emner som styres fullt ut av fakultetet. 
 
Fakultetet har en ekstra utfordring knyttet til mastergradsutdanningen i spesialsykepleie – 
ABIO. Her er en avhengig av sykehusetets praksisplasser når det gjelder antall studenter. I 
tillegg er det vanskeligere å rekruttere nasjonalt ettersom studentene normalt er ansatt på 
sykehus og får lønn under utdanningen mens de studerer.  

Forslaget som viser hva endringene i tildelingene tilsier at fakultetet vil få en rammekutt på 1, 
7 mill.. Dersom dette kuttet blir dradd inn og fordelt til andre fakultet, vil dette medføre at 
fakultetet må kutte i aktivitetsnivået da fakultetet balanserer driften i dag med tildelingen vi 
får. 
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Fakultetet er i utgangspunktet enig om at aktivitetsoppnåelsen utvides til også å innfatte den 
faste tildelingen på enkeltemner, med noen unntak. Revideringer av studieplaner som 
medfører opphold i eksamen i ett kalenderår må imidlertid ikke medføre at en mister den faste 
tildeling det året.  
 
Forslaget om at fakultetene skal beholde ressursene som ville vært tildelt til 
emner som vedtas nedlagt høsten 2014 virker lite hensiktsmessig. Dersom det 
skal oppmuntres til en reduksjon i antall emner gjennom at fakultetene beholder 
ressursene der de selv vedtar nedleggelse av endringer bør det være en mer 
varig ordning. Det virker lite logisk at dette kun skal gjelde på ett bestemt 
tidspunkt.  Dersom fakultetene beholder ressursene i nedlagte/samordnede 
emner vil dette også kunne oppmuntre til samarbeid mellom fakultene der det 
er relevant. 
 
Det vil også gi ekstra tilskudd til fakulteter som ikke har ryddet opp i 
emneporteføljen jevnlig og som derfor eventuelt kan gjøre en stor jobb akkurat 
nå. En ordning der en beholder tildeling på emner som ikke tilbys vil på sikt 
lage en mindre oversiktlig modell for universitetet.  
 
Dersom forslaget om overgang fra emnetype til studietype ikke blir vedtatt i 
styret må det foretas en grundig gjennomgang av emnene og plassering av disse 
i på riktige emnetyper. Tilbakemelding fra studiesekretariatet var tidligere at 
det var mange emner som var plassert i feil type og derfor er det viktig at dette 
arbeidet blir gjort dersom vi ender opp med å bruke samme fordelingsgrunnlag 
som i dag. En av årsakene til behovet for gjennomgang er at fakultetet de siste 
par årene har kommet med innspill til særkostnader til utgifter som ikke dekkes 
av modellen. Disse har blitt avvist og tilbakemeldingen har vært at disse må tas 
i forbindelse med studieporteføljesaken.  
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Innspill til Internfordeling 2015 – Revisjon av modell og kriterier 
 
1. Strukturen i budsjettmodellen og vektingen mellom de tre hovedmodulene 
Fakultetet støtter foreslaget om å opprettholde strukturen i budsjettmodellen med en 
basismodul, en resultatmodul og en strategisk modul. Vi mener også det er en rimelig balanse 
mellom disse tre modulene. 
 
2. Endringer i budsjettmodellen 
 

 Emnetypegjennomgang 
Fakultetet avventer å kommentere forholdet mellom fast og variabel tildeling i 
emnemodulen til kommende høringssak om  innplassering av de enkelte studiene i 
studiekategorier. Dette fordi det ligger i mandatet til arbeidsgruppen at høringen også 
skal omfatte dette. 
Som det framgår nedenfor ønsker fakultetet å opprettholde ordningen med at den faste 
tildelingen skal være uavhengig av antall studenter. Fakultetet mener at den faste 
tildelingen i 2014 er på et nivå som bør videreføres i budsjett 2015. 
 

 Emneportefølje år 0 for lærerutdanningene 
Det fremgår at man innen budsjettbehandlingen 26. november 2014 har på plass 
emneportefølje år 0. Det forutsettes at BAO vil bli gitt anledning til å gi 
høringsuttalelse på forslaget til emneportefølje år 0 for lærerutdanningene og vi 
avventer derfor vår tilbakemelding til denne høringen. 
 

 Resultatmodulens forskningskomponent 
Fakultetet ser fram til å komme med innspill og forslag til endringer i 
resultatmodulens forskningskomponent når dette notatet kommer. 
 

 Resultatuttelling for studentutveksling 
Det foreslås at Avdeling for lærerutdanning skal få resultatuttelling for utreisende 
lærerstudenter og begrunnelsen er at avdelingen gjør hovedarbeidet med de utreisende 
lærerstudentene.  Det fremgår i høringsnotatet at forslaget er i samsvar med innspill 
fra studiedirektøren, Avdeling for lærerutdanning og Internasjonal avdeling.  
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Fakultetet leser av notatet fra Avdeling for lærerutdanning og Internasjonal avdeling  
at deres oppfatning er at arbeid med tilrettelegging for utveksling for studenter i 
lærerutdanningen i sin helhelt gjennomføres på Avdeling for lærerutdanning.  
Dialog med studieveileder på fakultetet viser at denne oppfatningen bør nyanseres.  
Når lærerstudenter ønsker å ta emner i utlandet blir studieveileder på fakultetet/ 
studiekoordinator på fakultetet ofte bedt om å bidra med å finne relevante emner ved 
utenlandsk lærersted. Det er også svært vanlig at fakultetet bistår studenten mht valg 
av utenlandsk lærersted. Studiekoordinator på fakultetet har ansvar for den formelle 
faglige godkjenningen av emner. Dette gjelder både forhåndsgodkjenning og endelig 
godkjenning. Når fakultetet har forhåndsgodkjent søknaden, sender fakultetet 
søknaden over til Avdeling for lærerutdanning for ytterligere signering og arkivering i 
ePhorte. Det fremgår av universitetets nettsider at endelig faglig godkjenning av 
utvekslingsoppholdet skal foretas på fakultetet. Etter endt utvekslingsopphold leverer 
derfor studentene karakterutskrift til fakultetet som sjekker at de avlagte eksamener 
stemmer med forhåndsgodkjenningen.  Dersom alt er i orden, registrerer fakultetet 
studiepoengene som en godkjenningssak i FS. Hvis det ikke er i orden, må saken 
tilbake til studiekoordinator på fakultetet for ny godkjenning. 
I tillegg til dette er det fakultetet som inngår de fleste avtaler med utenlandske 
lærersteder.  Fakultetet har tidligere, etter forespørsel fra Avdeling for lærerutdanning, 
oversendt en detaljert oversikt over samarbeidspartnere som også er aktuelle for GLU-
studentene. 
Det er generelt slik at man har lettere for å se omfanget av arbeid som utføres på egen 
enhet enn omfanget av arbeid som utføres av annen enhet. Det er fakultetets 
oppfatning at vi ikke har sett omfanget av arbeidet som avdelingen utfører knyttet  til 
utreisende lærerstudenter og at avdelingen heller ikke har sett omfanget av arbeidet 
som fakultetet har med de utreisende lærerstudentene. Av rutinene som fremgår på  
universitetets nettsider er det tydelig at fakultetene har et administrativt ansvar for 
også utreisende lærerstudenter. Det kan synes som om avdelingens praksis avviker 
noe fra disse rutinebeskrivelsene i og med at de har en del arbeid med disse 
studentene. Fakultetet ser at det i praksis utføres arbeid knyttet til at lærerstudenter 
skal kunne ta emner i utlandet både på avdelingen og på fakultetet.  
Forslaget om at en administrativ enhet, som er realbudsjettert, skal gis uttelling i 
resultatmodulen er forøvrig prinsipiellt problematisk . At det i budsjettmodellen 
allerede gis en resultatuttelling,  som følge av studentutveksling, til Internasjonal 
avdeling mener fakultetet ikke er et argument for at det også skal gjøres et unntak også 
for Avdeling for lærerutdanning.  Det faktum at det utføres arbeid med utreisende 
utvekslingsstudenter både på avdelingen og på fakultetet styrker også 
argumentasjonen for at det ikke bør gis resultatmidler knyttet til utreisende 
lærerstudenter til Avdeling for lærerutdanning.  Det er også fakultetets vurdering at 
resultatuttelling til administrative enheter svekker  prinsippet om én administrasjon 
ved UiA. 
Av den grunn regner vi med at resultatmidlene som følge av studentutveksling også 
for utreisende studenter fortsatt skal går til fakultetene og Internasjonal avdeling i 
forholdet 80/20.  
 
 
 

 Fast tildeling i emnemodulen 
Formuleringen i KD sitt tildelingsbrevet for 2014 om at «det som hovedregel ikke er 
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hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter» synes å være 
en viktig premissleverandør bak forslaget om å redusere den faste tildelingen når det 
er færre enn 10 studenter som møter til eksamen. Men i notatet fra økonomiavdelingen 
er «som hovedregel» ikke sitert. Det er uheldig, for med det signaliserer 
departementet/regjeringen at ikke alle fag skal skjæres over én kam her, men at andre 
hensyn skal vektlegges. Dette kommer ekstra tydelig fram i statsrådens presisering i 
Klassekampen 24.2.14. Ministeren skriver her at når KD i tildelingsbrevet gir et signal 
om at det er ønskelig med minst 20 studenter på hvert undervisningstilbud, er det for 
det første verken et pålegg eller noe som overstyrer ethvert annet argument, og for det 
andre skal en fortsatt dyrke fagmangfoldet i sektoren. Han bekrefter også eksplisitt at 
det alltid skal være plass til små og smale fag i høyere utdanning der hvor kvaliteten er 
god. Ifølge Røed Isaksen er det små og faglig dårlige tilbud som en har tenkt på. 
I høringsnotatet synes det imidlertid som om formuleringen i tildelingsbrevet er 
entydig og uten tolkningsmulighet. Vi vil derfor henvise til kunnskapsministerens 
uttalte fortolkning av formuleringen, og ber om at den blir lagt til grunn. Gjør en det, 
vil forslaget om å redusere fast tildeling til alle emner med færre enn 10 studenter ikke 
bare svekkes, men framstå som i direkte motstrid til det statsråden har uttalt og 
presisert. En analyse av tall alene er ikke tilstrekkelig for å framsette forslag her, 
kvaliteten av det aktuelle tilbudet må også vurderes, i tillegg til andre hensyn. Det sier 
seg selv at slike vurderinger er det umulig for økonomiavdelingen å gjøre alene. 
 
I høringsforslaget behandles alle fakultetene likt, og alle fag skjæres over én kam. Det 
kan i første omgang framstå som rettferdig, og at alle med det har samme mulighet for 
tilpasning. Fakultet for humaniora og pedagogikk samt Fakultet for kunstfag har 
imidlertid ikke samme mulighet for å rekruttere store studentmasser til sine 
disiplinutdanninger som de andre fakultetene. Her skiller Hum-ped og Kunstfag seg 
fra de andre. Rekrutteringsutfordringene gjenspeiles også nasjonalt, og UiA alene kan 
vanskelig påvirke disse nasjonale forholdene. Imidlertid er det grunn til å påpeke at 
Hum-ped rekrutterer godt sammenlignet med andre tilsvarende fakulteter ved de andre 
universitetene. Det mener vi bør tillegges stor vekt i denne saken. Det er fakultetets 
vurdering at høringsforslaget lett vil kunne skape enda større skjevhet mellom 
fakultetene enn det som er faktum pr i dag, skulle forslaget bli vedtatt i styret. 
 
Er dette en ønsket utvikling ved UiA? 
 
UiA framstår som en breddeinstitusjon, slik HiA gjorde tidligere, og representerer på 
den måten, mener vi, både mangfold og kvalitetet. Høringsforslaget kan synes å 
gjenspeile en oppfatning om at kvalitet ikke lar seg forene med små studentgrupper. 
Dette er en altfor mekanistisk tankemåte, og blir, som nevnt, ikke støttet av Røed 
Isaksen. Noe av det universitetene i Oxford og Cambridge holder fram som et viktig 
kvalitetsfortrinn hos dem, er at undervisningen nettopp ikke foregår i store grupper, 
men at studentene komme tett på sine lærere og til og med får direkte veiledning i 
grupper på tre. Selv om  disse lærerstedene er finansiert på en annen måte og har en 
annen studentmasse, viser dette at en påstand om at  små studentgrupper nødvendigvis 
gir dårlig kvalitet, mangler ethvert empirisk grunnlag. Det betyr ikke at fakultetet ikke 
gjør hva det kan for å drive så rasjonelt og økonomisk som mulig. Vi vil også nevne at 
vårt fakultet var det eneste som har måttet kutte hele 200 studiepoeng som følge av 
styrevedtak i våres. Vi minner om at et av de kursene vi da foreslo å kutte, et kurs vi 
som fakultet mente vi tross alt kunne klare oss uten, det ønsket styret etterpå at vi 
likevel skulle gi, fordi det fra et UiA-synspunkt ble vurdert som særlig verdifullt (vi 
snakker om kurset "Comparative education", på 30 studiepoeng). Dette illustrerer et 
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viktig poeng: Dersom en bare legger det tilfeldig valgte tallet 10 til grunn (ingen 
egentlig begrunnelse kan bli gitt for det, f.eks. i forhold til 12 eller 8), og 
gjennomfører det slik notatforslaget legger opp til, vil strategisk viktige kurs og 
studier ved fakultetet måtte gå ut. Dette er studier og kurs som er viktig for å holde 
oppe og sikre fagkvaliteten i lærerutdanningene, som UiA profilerer seg med. Det 
fremkommer av tilsendt tallmateriale at hele 17 av de 29 emnene der færre enn 10 
studenter forventes møtt til eksamen hos oss, var masteremner på fakultetets 
disiplinutdanninger. Dette gjelder masterutdanningene i de store skolefagene norsk, 
engelsk og religion. Det vil etter vår vurdering være strategisk uforsvarlig å redusere 
virksomheten eller finansieringen for disse kursene. Historisk har måltallet på flere av 
masterutdanningene vært 10 kandidater. At dette nå blir sett på som få studenter, kan 
lett oppfattes som historieløst. Da daværende ADH fikk sitt første hovedfag tidlig på 
1990-tallet, nemlig Nordisk språk og litteratur, skulle det årlige opptaket være 10 
studenter. Det har vist seg gjennom åra å være et riktig satt tall, og bare fordi noen 
senere har ment (igjen helt vilkårlig) at mindre enn 15 masterstudenter er lite, har 
fakultetet følt det nødvendig å sette måltallet opp til 15.   
 
UiAs kanskje tydeligste profil og styrke er den gjennomførte symbiosen universitetet 
har mellom disiplin- og profesjonsutdanningene. De store profesjonsutdanningene er 
bærebjelkestudier, oftest med mange studenter, disiplinutdanningene sikrer den 
faglige kvaliteten ved profesjonsutdanningene, men vil aldri – for våre fag – kunne 
konkurrere i antall studenter. Gjorde vi det, ville kvaliteten heller gå ned, ikke opp. 
Men disiplinutdanningene, og de kursene som ligger til dem, er avgjørende viktig for 
den kvaliteten universitetet ønsker seg, ikke bare ved disse studiene, men også ved 
profesjonsutdanningene. Det er en gjensidig avhengighet her, en symbiose mellom 
disiplin og profesjon. Fakultetet ønsker derfor en budsjettmodell som sikrer denne 
faglige symbiosen mellom disiplinutdanningene og, for oss, lærerutdanningene, og 
ikke en som direkte truer den, en som er basert utelukkende på et tilfeldig valgt tall, i 
høringsnotatet 10.  
 
Med henvisning til argumentasjonen ovenfor, og med påpeking av at måltallet for 
masterutdanningene for flere av våre fag historisk sett har vært 10 mener fakultetet at 
masterutdanninger fortsatt bør får fast-tildeling etter gjeldende ordning. 
 
Av tilsendt tallmateriale framkommer det at 9 av de 29 emnene hos oss med færre enn 
10 studenter er knyttet til rammeplanstyrte emner som inngår i lærerutdanningene. 
Disse emnene er vi således pålagt å ha. Alle fakultetene er altså pålagt å tilby emner 
som inngår i rammeplanstyrte utdanninger.  Fakultetene kan ikke la være å tilby 
emner som inngår i lærerutdanningene, og det vil derfor være klart urimelig å redusere 
fast-tildelingen til disse emnene selv om studenttallet er lavere enn 10. 
 
Dagens budsjettmodell har, etter fakultetets vurdering, allerede gode nok insentiver 
som virker skjerpende i forhold til å øke studenttallet på emner med få studenter. Det 
ene insentivet, som er knyttet til variabel uttelling, er vel etablert i modellen. Effekten 
av et annet insentiv, som innebærer at fakultetene etter gjennomgangen av 
studieporteføljen kan legge ned emner uten at fakultetene mister fast-tildelingen som 
ligger i studiepoengene, har man naturligvis ikke kunne måle ennå, fordi 
porteføljegjennomgangen ikke er helt gjennomført. 
 
Det foregår kontinuerlig arbeid ved fakultetet for å utvikle studiene og for å 
opprettholde og øke studenttilstrømningen. Budsjettmodellens etablerte insentiver  – i 
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tillegg til de strategisk viktige grunnene vi har påpekt ovenfor  –  virker allerede godt 
motiverende i forhold til å forsøke å øke studenttallet på emner med få studenter. 
Det framgår av høringsnotatet at det foreslås å tilbakeføre deler av de innsparte midler 
til strategiske viktige studier/emner. Dette ble også framholdt på det dialogmøtet som 
ble avholdt 5. september. Det er grunn til å anta at universitetsstyret vil kunne ha 
betydelige utfordringer med å vedta hvilke studier/emner som da bør prioriteres. Slik 
høringsforslaget framstår nå, vil man altså trekke inn midler uten å vurdere hva som er 
viktig strategisk for UiA, og også uten at kvalitet er vektlagt i prosessen. Vi minner 
igjen om at statsråden nettopp pekte på kvalitet som en viktig faktor å ta hensyn til.  
 
Utfra ovennevnte argumentasjon mener derfor fakultetet primært at forslaget i sin 
helhet bør legges til side.  
Dersom forslaget likevel fremmes for styret, mener fakultetet at det kun bør være 
emner på lavere nivå som bør få redusert fast-tildeling ved lavt studenttall.  
Likevel bør også her emner innen lærerutdanningene holdes utenfor. 
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UiAs internfordelingsmodell 2015 - Revisjon av modell og kriterier. 
HØRINGSUTTALELSE FRA FAKULTET FOR KUNSTFAG 

__ 
1. Emneportefølje år 0 for lærerutdanningene 
Fakultetet ber om få uttale seg om de forhold som kan ha betydning for de lærerutdanningstilbudene 
fakultetet gir/skal gi før saksdokumentet ferdigstilles og sendes styret. 
 
2. Resultatutelling for studentutveksling 
Før UiAs internfordelingsmodell utvides til å omfatte et nytt studierelatert resultatkriterium for 
sentraladministrative enheter, ber fakultetet styret vurdere de prinsipielle sidene ved å resultatutsette 
administrative enheter. Dette gjelder både for enheter der styret fastsetter rammen - som i dette tilfellet, 
og enheter (administrative funksjoner) der styret ikke fastsetter rammen. 
 
3. Fast tildeling i emnemodulen 
Forslaget innebærer å erstatte dagens fastelement (uavhengig av ant.stud.) med et variabelt element 
(tildeling per student), og la dette nye variable elementet virke sammen med dagens variable tildeling. 
Det innebærer at hele modulen «Basis studier» blir en variabel modul. 
 
3.1 Prinsipielle vurderinger 
Begrunnelsen for forslaget er å ta ut stordriftsfordeler ved å etablere et incitament for fakultetene til å 
fjerne/redusere emner med mindre enn 10 studenter. Budsjettmidlene som trekkes inn er foreslått lagt 
tilbake til fakultetene som strategiske midler. 
 
Mulighetene til å ta ut stordriftsfordeler varierer sterkt fra fakultet til fakultet. Stordiftsfordeler ved 
kunstfagutdanninger er generelt små og tilnærmet ikke til stede for de utøvende utdanningene. Antall 
studenter knyttet til fakultetets emneportefølje bestemmes langt på vei av utdanningenes egenart og av 
avgjørelser tatt av Avdeling for lærerutdanning. Fakultetet har derfor svært få muligheter til å tilpasse 
seg dette nye incitamentet. Det er utopi å tro at det er mulig å drive utøvende kunstutdanning med store 
kull. Som eksempel nevnes signaturstudiet i utøvende rytmisk musikk: Det var ca180 søkere. Kun 32 
kunne tilbys opptak etter at ca 100 hadde prøvespilt. Det resulterte i et opptak på 11 studenter (pluss 10 
på laptop). Skal disse studene ha valgemner/-retninger er det ikke mulig å unngå grupper på mindre enn 
10 studenter.  
 
Fakultetet mener det er uheldig å innføre et økonomisk incitament som fakultetene i svært ulik grad har 
mulighet til å tilpasse seg. Fakultetet er ogå betenkt fordi dette gjennomgående incitamentet fører til 
utilsiktede konsekvenser som må kompenseres økonomisk – en kompensasjon det ikke foreligger noen 
modell for verken å fordele eller beregne. Størrelsen på kompensasjonen må derfor være en del av de 
subjektive vurderingene universitetsstyret legger til grunn når fakultetenes strategiske rammer skal 
fastsettes.  
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2.1 Realøkonomiske vurderinger 
Fakultetet har de 5 siste årene ikke klart å drive innefor den ordinære rammen. Fakultetet har gått fra et 
akkumulert mindreforbruk på 9,2 mill kr per 31.12.09 til et merforbruk på 3,1 mill kr per 31.12.13. 
Simuleringer av forslaget full implementert vil redusere fakultetet årlige ramme med ca 2,1 mill kr. 
Fakultetet har de siste årene økt opptakene og hatt fokus på å redusere driftskostnadene. Det har vært 
gjennomført omstillingstiltak og betydelige eksterne midler har støttet opp om den ordinære driften. 
Omstillingsmidlene ble faset ut våren 2014 og de eksterne midlene er tidsbegrensede. 
 
I dialogmøtene med økonomiavdelingen og representant for studiesekretariatet er det blitt bekreftet at 
fakultetene ikke kan legge til grunn at de budsjettmessige reduksjonene vil bli kompensert med midler 
fordelt etter andre kriterier. Fakultetet må derfor konstatere at forslaget slik det foreligger vil bety en 
framtidig negativ ubalanse mellom årlig ramme og årlige driftsutgifter på ca 4 mill kr når det tas 
hensyn til bortfall av omstillingsmidler og eksterne midler. En slik ubalanse er ikke forenelig med 
forsvarlig drift av fakultetet 
 
 
 
 
Med hilsen 
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fungerende fakultetsdirektør  
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 Fakultet for kunstfag 
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BUDSJETT 2015 
 
INNSPILL TIL REVISJON AV BUDSJETTMODELL/-KRITERIER  
 
Innledningsvis vil vi si at det ikke bør gjøres for mange endringer i budsjettmodellen. Det er viktig at 
budsjettmodellen ikke endres hvert år, men beholdes med kun få endringer slik at en får mer 
forutsigbarhet fra år til år. Vi er derfor glade for at det er foreslått få endringer i årets budsjett. 
 
 
BASISMODULEN: 
 
Vi merker oss at emnetypefastsettelse og gjentagende undervisning vil komme senere i høst og 
derfor ikke skal kommenteres her. Det er viktig at det denne gang tas en beslutning slik at dette 
punktet ikke utsettes til neste budsjett (for 2016). Det vil i så fall bli 6. gang det skjer og vi håper nå 
at det virkelig blir tatt tak i slik som lovet hver gang (se for øvrig tidligere års høringsuttalelser). 
 
Fast tildeling emnemodul 
Vi er enig med økonomiavdelingen i endringen som gjøres ifbm. fast tildeling i emnemodulen. Som 
det skrives vil det skape større bevissthet rundt emner med få studenter og vil sannsynligvis ha som 
konsekvens at en del emner som ikke er økonomisk driveverdige og som heller ikke er strategisk 
viktige vil bli nedlagt. Vi kan ikke se at de økonomiske konsekvensene er så store som 
økonomiavdelingen har signalisert, da de fleste fakultet (kanskje med unntak av Kunstfag) allerede 
kjører med for mange studiepoeng ifht. fastlagt studiepoengramme. Av den grunn ser vi ikke helt 
nødvendigheten av å innføre dette over 3 år. Endringen bør kunne innføres umiddelbart for 
budsjettåret 2015. 
 
Det foreslås at innsparte midler skal gå til strategiske tiltak som vil gi økt antall studenter per emne. I 
utgangspunktet er vi av den oppfatning at midlene bør bli i emnemodulen og heller øke den variable 
tildelingen. Dersom midler flyttes til strategiske tiltak er vi av den klare mening at dette ikke må 
være midler som det skal søkes på. Midlene bør i så fall fordeles som de øvrige strategiske 
tildelingene slik at de administrative kostnadene med oppfølgning av dette blir minst mulig. 
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Det skrives videre i høringsnotatet fra økonomiavdelingen at eventuell nedleggelse av emner (og 
studier) IKKE vil påvirke den faste tildelingen. Vi regner med at dette også gjelder emner (og 
studier) som allerede er vedtatt nedlagt ifbm. studieporteføljegjennomgangen. 
 
 
RESULTATMODULEN: 
 
Resultatmodulens forskningskomponent 
Høringsnotatet fra økonomiavdelingen viser til styrets vedtak i S-sak 64/13. Vi viser til 
fakultetets høringsuttalelse vedrørende fjorårets revisjon av budsjettmodell og krediterier. 
Endringen vil ikke få effekt i budsjettåret 2015 og kan derfor ikke kommenteres ytterligere 
her.  
 
Resultatuttelling for studentutveksling forskerutdanning 
Vi har ingen kommentar til endringen som foreslås i resultatutteling for studentutveksling. 
Ifølge økonomiavdelingen er det snakk om noen få tusenlapper i året og 
økonomiavdelingen bør her kunne endre til det de synes passer best uten at vi skal 
kommentere det. 
 
 
STRATEGISK MODUL 
 
Fakultetet mener dagens beregningsmåte for tildeling av strategiske midler ikke er 
hensiktsmessig for UiA. Fordelingen bærer preg av å ”gi litt til alle” uten at fakultetene har 
noen strategiske prosjekt å bruke pengene på. Inntrykket er at midlene ofte bare blir en del 
av den store potten som brukes på fakultetet. UiA’s styre har nå svært liten innflytelse på 
hva midlene brukes til og kan derfor ikke bruke midlene til å oppnå UiA’s strategiske mål. 
Vi mener derfor det hadde vært bedre at fakultetene måtte legge frem strategiske 
prosjekt/mål og ble tildelt midler deretter.  
 
Når det gjelder ”Tid til forskning” er det viktig at fakultetene med stor grad av forskning 
får tilført midler for å kunne opprettholde dette. Det er viktig at midlene er synlige i 
budsjettet slik at disse fakultene vet hva de har å forholde seg til når forskningstid skal 
fordeles på de mest aktive forskerne. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Magne Aasheim Knudsen                       Line Hammarlund                      Lillian Egelandsaa 
Fakultetesdirektør                                   Controller                                   Controller 
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HØRINGSNOTAT -  INTERNFORDELING 2015 
 
 
Først en kommentar til saksbehandlingen av forslag til endringer i budsjettmodellen: 
 
Det fremgår av notatet at det vil komme flere forslag til endringer i budsjettmodellen som alle 
vil bli lagt til grunn for budsjettet 2015.  Dette gjelder bl.a resultatmodulens 
forskningskomponent, emneportefølje år 0, fast tildeling i emnemodulen (med konkret forslag 
i notat av 27.8), emnetype-/studietypegjennomgang.  Dette er saker som annonseres å komme 
utover høsten, og vil alle bli implementert for budsjettet 2015. 
 
Selv om enkelte av elementene i seg selv er uavhengig av hverandre, mens andre så definitivt 
henger sammen, er det uheldig at endringer i budsjettmodellen kommer til uttalelse på 
fakultetene hver for seg.  Slik stykkevis-og –delt behandling, gjør at vi vanskelig kan se saker i 
sammenheng og det åpner opp for at forhold som kan være av stor strategisk betydning ikke 
blir behandlet på fakultetene på en måte som gir oss en samlet oversikt over konsekvenser.  Av 
den grunn bør sakene samles og behandles under ett, - ikke bare i styret, men også hos oss på 
fakultetene.    
 
 
 

 
Så til det konkrete forslag som foreligger som gjelder emner med færre enn 10 studenter: 
 
I dag vil vårt fakultet ikke påvirkes av en slik endring.  Det fordi vi i vår 
porteføljegjennomgang har lagt ned emner, og på den måten styrt studenter mot andre emner 
og på den måten økt studentantallet på disse.  Vi har defor i dag ingen emner med så lave 
studenttall. 
 
 
Prinsipielt støtter vi en modell som stimulerer til en mer optimal utnyttelse av ressursene, og 
som sådan er vi positive til intensjonen bak forslaget som reises. 
Vi har derfor i andre sammenhenger uttalt at modellen bør endres ved at fast-elementet 
reduseres, mens det variable element økes.  Det vil stimulere til det som ønskes oppnådd– og 
som presiseres i kulepunktene i notatets side 4, på en måte som er generell og uten at det settes 
grenser på (et vilkårlig) antall studenter som det gjøres i det foreliggende forslaget.   
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Vi mener at fakultetene av egen interesse bør vurdere om emner med såpass lave studenttall 
bør opprettholdes ut fra rent økonomiske motiver, og vi bør selv – ut fra en optimal fordeling 
av egne rammer-  selv gjøre disse vurderingene ut fra et rent økonomisk spørsmål.  
Nedleggelse av emner vil i følge studieporteføljegjennomgangen høsten 2014 ikke påvirke den 
faste tildelingen.  På den måten gis fakultetene klare insentiver til å selv legge ned emner med 
få studenter uten å tape penger.  
Forslaget som fremmes i denne saken synes derfor å være unødvendig, når de øvrige forslag til 
endringer blir gjennomført.  Og det bør uansett ses i sammenheng med andre endringer som 
berører samme problematikk.  Av den grunn bør alle forhold som gjelder revisjon av 
budsjettmodellen ses samlet. 
 
Forslaget om at de innsparte midlene skal settes av til strategiske tiltak for å øke antall 
studenter på emner med få studenter virker unødvendig (selv om det nok vil kunne oppfattes 
som «plaster på såret» for de som berøres mest).  Samtidig vil det også ha effekter som virker i 
motsatt retning av intensjonen.   
Når et emne legges ned, betyr det i praksis at studentene får færre emner å velge blant på de 
enkelte studier.  Følgelig vil det føre til at det blir flere studenter på de gjenværende emner på 
studiet.   
Samtidig vil forslaget ha en motsatt effekt.  Tiltak betyr i realiteten å få studenter fra emner 
med høye studenttall til å velge emnene med lite antall studenter.  Dermed har dette forslag en 
motsatt effekt av de som vel er intensjonen med forslaget.  Nemlig at store emner blir mindre, 
og mindre emner blir «akkurat bærekraftige».      
 
Konklusjon: 
La dette forslaget ligge inntil videre, og se alle forhold i sammenheng når de andre forhold 
som også berører internfordelingen er klare. 
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 Arkivsak: 2014/20 

Saksbeh: Tor A. Aagedal/Elin Gauslaa 

Dato: 08.09.2014 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

86/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Referat- og rapportsaker 17.09.14 

 

Hva saken gjelder 
Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 

 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen, protokoll 04.06.14 

 

2 Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap, protokoll 05.06.14 

  

3 Studieutvalget, protokoll 04.06.14 

 

4 Det sentrale forskningsutvalget, protokoll 11.06.14 

 

5 Styret for lærerutdanningene ved UiA, protokoll 18.06.14 

 

6 Godkjenning av universitetets konsernregnskap for 2013 

 

7 Sak på rektorfullmakt: Etablering av fakultetsvise ph.d.-program ved Fakultet for 

samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA og godkjenning av utfyllende regler – 

fullmaktssak 

 

8 Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader (jf. rektorfullmakt) i perioden 

mai-august 2014 

 

9 Etatstyring 2014 - tilbakemeldinger til Universitetet i Agder 

 

10 Handlingsplan for internasjonalisering.  

Rådgiver Allan T. Folkestad orienterer 

 

11 Referat fra drøftingsmøte 15.09.14 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

Tor A. Aagedal 

1  

2  

3  
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5  

6  

7  

8  

9  

10  
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 
Møtested: H2-024, Campus Kristiansand 

Dato: 04.06.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Sigbjørn Reidar Sødal Leder  

Liv Bente Hannevik Friestad Medlem  

Roy Mersland Medlem  

Arne Isaksen Medlem  

Unni Henriksen Medlem  

Gro Hamre Medlem  

Jan Erik Tønnessen Medlem  

Marit Wergeland-Yates Medlem  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Helene Vedal Medlem    

Carl Edvard W Raastad Medlem    

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Ingen varamedlem Helene Vedal  

Ingen varamedlem Carl Edvard W Raastad  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Per Sigurd Sørensen Fakultetsdirektør 

Liv Karin Roland Utvalgssekretær 

  

Inger-Lise Myrvold Seniorrådgiver 

Reidun Hillesund Nilsen Seniorrådgiver 

Ingunn Galteland Økonomirådgiver 

  

Jan Inge Jenssen Visedekan 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

HH 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste   

HH 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

HH 14/19 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør   

HH 14/20 Orienteringssak - Høringsuttalelse i forbindelse med fusjonssaken 

UiA-HiT 

2014/432  

HH 14/21 Innstilling til inntil fem faste 100% stillinger som 

professor/førsteamanuensis i strategi, markedsføring og logistikk 

ved Institutt for strategi og ledelse 

2013/969 X 

HH 14/22 Forlengelse av 50% midlertidig stilling som professor ved Institutt 

for økonomi 

2012/1267 X 

HH 14/23 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i 20% 

stilling ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon 

2013/2876 X 

HH 14/24 Midlertidig tilsetting som forsker i 20% stilling ved Institutt for 

arbeidsliv og innovasjon 

2009/2689 X 

HH 14/25 Fullmaktsvedtak godkjenning av nytt emne JU-104 2014/1289  

HH 14/26 Fakultetsrapport 2013 for økonomi og samfunnsvitenskap og 

Rapport fra porteføljegjennomgang 2014 

2014/1307  

HH 14/27 Revidering av programbeskrivelse for ph.d-programmet ved 

Handelshøyskolen ved UiA 

2014/1230  

HH 14/28 Mandat og sammensetning for Forsknings og phd utvalg ved 

Handelshøyskolen ved UiA 

2014/1231  

HH 14/29 Regnskap 1.tertial Handelshøyskolen 2014/660  

HH 14/30 Møtedatoer for fakultetsstyret for Handelshøyskolen  høsten 2014 2014/432  
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HH 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

HH-sak 14/21 ble behandlet som siste sak i møtet. 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

HH 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

HH 14/19 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

- Handelshøyskolen flytter til de nye lokalene i Kunnskapsparken i løpet av juni måned. 

- Gjennomgang av søkertall for 2014, 1. prioritetssøkere ved fakultetsdirektør 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringene tatt til etterretning 

 

 

HH 14/20 Orienteringssak - Høringsuttalelse i forbindelse med fusjonssaken 

UiA-HiT 

Forslag til vedtak: 

Høringsuttalelse godkjennes 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Høringsuttalelse godkjennes 
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HH 14/21 Innstilling til inntil fem faste 100% stillinger som 

professor/førsteamanuensis i strategi, markedsføring og logistikk ved 

Institutt for strategi og ledelse 

HH 14/22 Forlengelse av 50% midlertidig stilling som professor ved Institutt 

for økonomi 

HH 14/23 Forlengelse av midleritid tilsetting som førsteamanuensis i 20% 

stilling ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon 

HH 14/24 Midlertidig tilsetting som forsker i 20% stilling ved Institutt for 

arbeidsliv og innovasjon 

 

HH 14/25 Fullmaktsvedtak godkjenning av nytt emne JU-104 

Forslag til vedtak: 

Tatt til orientering. Fullmaktsvedtaket godkjent. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. Fullmaktsvedtaket godkjent. 

 

 

HH 14/26 Fakultetsrapport 2013 for økonomi og samfunnsvitenskap og 

Rapport fra porteføljegjennomgang 2014 

Forslag til vedtak: 

 

 Styret for Handelshøyskolen tar fakultetsrapporten 2013 til orientering. Rapporten er oversendt 

studie- og forskningssekretariat.  

 Rapport for porteføljegjennomgang er oversendt universitetsstyret. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

 Styret for Handelshøyskolen tar fakultetsrapporten 2013 til orientering. Rapporten er oversendt 

studie- og forskningssekretariat.  

 Rapport for porteføljegjennomgang er oversendt universitetsstyret. 
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HH 14/27 Revidering av programbeskrivelse for ph.d-programmet ved 

Handelshøyskolen ved UiA 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtek å godkjenne programbeskrivinga for ph.d-programmet for 

Handelshøyskolen ved UiA som den er vedlagt. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret vedtek å godkjenne programbeskrivinga for ph.d-programmet for 

Handelshøyskolen ved UiA som den er vedlagt. 

 

 

HH 14/28 Mandat og sammensetning for Forsknings og phd utvalg ved 

Handelshøyskolen ved UiA 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved UiA vedtek følgjande samansetnad og mandat for 

Forskings- og ph.d-utvalet ved fakultetet:  

 

Samansetnad:  

 Dekan/visedekan (leiar) 

 Instituttleiarar frå alle fire institutt 

 Ph.d-koordinator for ph.d-programmet ved Handelshøyskolen 

 Ein vald representant frå fakultetet sine ph.d-kandidatar (veljast for 2 år) 

 

Fakultetsdirektøren har ansvaret for sekretariatsfunksjonen. 

 

Mandat: 

Forskings- og ph.d-utvalet har som hovudoppgåver å fremje forsking, utviklingsarbeid og 

formidling ved fakultetet, og å kvalitetssikre ph.d-programmet ved fakultetet, i samsvar med 

gjeldande forskrifter og UiA sitt kvalitetssikringssystem.  

 

Forskings- og ph.d-utvalet er eit rådgjevande organ for fakultetsleiinga og fakultetstyret i saker 

som gjeld forsking, forskarutdanning, utviklingsarbeid og formidling. Utvalet skal også fungere 

som eit forum for drøfting og iverksetting av FoU-tiltak og tiltak knytt til forskarutdanninga.  

 

Oppgåver:  

 prioritere søknader om støtte til konferansar og seminar, sentral pott 

 oppfølging av fakultetets forskingsgrupper, og deira langtidsplan 

 tildeling av reisestøtte til internasjonale konferansar 

 kvalitetssikring av fakultetet sitt ph.d-program, i samsvar med UiA sitt 

kvalitetssikringssystem, medrekna oppfølging av ph.d-kandidatars progresjon 

 godkjenning av opptak av ph.d-kandidatar utanfor spesialisering, i samsvar med ØS-sak 

13/67 og S-sak 68/13   

 godkjenne opplæringsdel for ph.d-kandidatar tatt opp utanfor spesialisering 

 opptak til ph.d-programmet og oppnemning av rettleiarar 

 godkjenne endringar i opplæringsdel og rettleiaroppnemning 
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 godkjenne fakultetet sin årlege rapport om forskarutdanning, jfm. UiA sitt 

kvalitetssikringssystem 

 

 

Forskings- og ph.d-utvalet rådgjer fakultetsleiing og fakultetstyret i saker som gjeld: 

 Forskingsstrategi og forskingsgrupper 

 Fakultetet si prioritering av tildeling av stipendiatstillingar finansiert av departementet 

eller styret ved UiA 

 Programevaluering av ph.d-spesialiseringa 

 Utvikling og større endringar av fakultetets ph.d-program, samt endring av utfyllande 

regler 

 Styring av FoU-aktiviteten ved fakultetet, blant anna gjennom internasjonalisering 

 Forskingsetiske problemstillingar 

 Andre saker knytt til forsking og forskarutdanning 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved UiA vedtek følgjande samansetnad og mandat for 

Forskings- og ph.d-utvalet ved fakultetet:  

 

Samansetnad:  

 Dekan/visedekan (leiar) 

 Instituttleiarar frå alle fire institutt 

 Ph.d-koordinator for ph.d-programmet ved Handelshøyskolen 

 Ein vald representant frå fakultetet sine ph.d-kandidatar (veljast for 2 år) 

 

Fakultetsdirektøren har ansvaret for sekretariatsfunksjonen. 

 

Mandat: 

Forskings- og ph.d-utvalet har som hovudoppgåver å fremje forsking, utviklingsarbeid og 

formidling ved fakultetet, og å kvalitetssikre ph.d-programmet ved fakultetet, i samsvar med 

gjeldande forskrifter og UiA sitt kvalitetssikringssystem.  

 

Forskings- og ph.d-utvalet er eit rådgjevande organ for fakultetsleiinga og fakultetstyret i saker 

som gjeld forsking, forskarutdanning, utviklingsarbeid og formidling. Utvalet skal også fungere 

som eit forum for drøfting og iverksetting av FoU-tiltak og tiltak knytt til forskarutdanninga.  

 

Oppgåver:  

 prioritere søknader om støtte til konferansar og seminar, sentral pott 

 oppfølging av fakultetets forskingsgrupper, og deira langtidsplan 

 tildeling av reisestøtte til internasjonale konferansar 

 kvalitetssikring av fakultetet sitt ph.d-program, i samsvar med UiA sitt 

kvalitetssikringssystem, medrekna oppfølging av ph.d-kandidatars progresjon 

 godkjenning av opptak av ph.d-kandidatar utanfor spesialisering, i samsvar med ØS-sak 

13/67 og S-sak 68/13   

 godkjenne opplæringsdel for ph.d-kandidatar tatt opp utanfor spesialisering 

 opptak til ph.d-programmet og oppnemning av rettleiarar 

 godkjenne endringar i opplæringsdel og rettleiaroppnemning 

 godkjenne fakultetet sin årlege rapport om forskarutdanning, jfm. UiA sitt 

kvalitetssikringssystem 
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Forskings- og ph.d-utvalet rådgjer fakultetsleiing og fakultetstyret i saker som gjeld: 

 Forskingsstrategi og forskingsgrupper 

 Fakultetet si prioritering av tildeling av stipendiatstillingar finansiert av departementet 

eller styret ved UiA 

 Programevaluering av ph.d-spesialiseringa 

 Utvikling og større endringar av fakultetets ph.d-program, samt endring av utfyllande 

regler 

 Styring av FoU-aktiviteten ved fakultetet, blant anna gjennom internasjonalisering 

 Forskingsetiske problemstillingar 

 Andre saker knytt til forsking og forskarutdanning 

 

 

HH 14/29 Regnskap 1.tertial Handelshøyskolen 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 1.tertail til orientering. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 1.tertail til orientering. 

 

 

HH 14/30 Møtedatoer  for fakultetsstyret  for Handelshøyskolen  høsten 2014 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen fastsetter følgende møtedatoer for høsten 2014: 

Onsdag 03. september 

Onsdag 15. oktober 

Onsdag 03. desember 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 04.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen fastsetter følgende møtedatoer for høsten 2014: 

Onsdag 03. september 

Onsdag 15. oktober 

Onsdag 03. desember 

 

Fakultetsstyremøtene for høsten vil holdes i Handelshøyskolens nye lokaler i Kunnskapsparken.  

Tidspunkt: kl 09:00. 

Side�54



 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 
Møtested: H2-024, Campus Kristiansand 

Dato: 05.06.2014 

Tidspunkt: 13:00 – 14:00 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Sigbjørn Reidar Sødal Leder  

Øystein Sæbø Medlem  

Anne Marie Støkken Medlem  

Hans Kjetil Lysgård Medlem  

Bente Elisabeth Holmen Medlem  

Øyvind Aadland Medlem  

Kenneth Andresen Medlem  

Christine Alveberg Medlem  

 

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

May-Brith Ohman Nielsen Medlem  

Edwin Wuadom Warden Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Stine Norrøne Beck Edwin Wuadom Warden  

   

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Per Sigurd Sørensen Fakultetsdirektør 

Liv Karin Roland Utvalgssekretær 

  

Inger-Lise Myrvold Seniorrådgiver 

Ingunn Galteland Økonomirådgiver 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SV 14/37 Godkjenning av innkalling og saksliste   

SV 14/38 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

SV 14/39 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør   

SV 14/40 Orienteringssak - Høringsuttalelse i forbindelse med fusjonssaken 

UiA-HiT 

2014/431  

SV 14/41 Innstilling til 100% fast stilling som førsteamanuensis i utviklings-

studier ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 

2013/936 X 

SV 14/42 Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 50% stilling ved 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 

2008/1651 X 

SV 14/43 Søknad om permisjon i 20% stilling fra førsteamanuensis - Institutt 

for sosiologi og sosialt arbeid 

2008/1660  

SV 14/44 Utlysningstekst for 100% fast stilling som 

professor/førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og 

sosialt arbeid 

2014/1308  

SV 14/45 Regnskap 1.tertial 2014 - Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/661  

SV 14/46 Møtedatoer for fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 

høsten 2014 

2014/431  
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SV 14/37 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

SV 14/38 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

SV 14/39 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Muntlige orienteringer om virksomheten. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tatt til etterretning 

 

 

SV 14/40 Orienteringssak - Høringsuttalelse i forbindelse med fusjonssaken 

UiA-HiT 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Saken tas til orientering 
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SV 14/41 Innstilling til 100% fast stilling som førsteamanuensis i 

utviklingsstudier ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 

SV 14/42 Midlertidig tilsettng som universitetslektor i 50% stilling ved 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 

 

SV 14/43 Søknad om permisjon i 20% stilling fra førsteamanuensis - Institutt 

for sosiologi og sosialt arbeid 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Kari-Mette Walmann Hidle 

innvilges 20% permisjon uten lønn fra sin 100% midlertidige stilling som universitetslektor ved 

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid for perioden 01.08.14-31.07.15. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Kari-Mette Walmann Hidle 

innvilges 20% permisjon uten lønn fra sin 100% midlertidige stilling som universitetslektor ved 

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid for perioden 01.08.14-31.07.15. 

 

 

SV 14/44 Utlysningstekst for 100% fast stilling som 

professor/førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og sosialt 

arbeid 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst 

godkjennes i sin foreliggende form. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst 

godkjennes i sin foreliggende form. 

 

 

SV 14/45 Regnskap 1.tertial 2014 - Fakultet for samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 1.tertial til orientering 
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 1.tertial til orientering 

 

 

SV 14/46 Møtedatoer for fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 

høsten 2014 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap fastsetter følgende møtedatoer for  

høsten 2014: 

Torsdag 04. september 

Torsdag 16. oktober 

Torsdag 04. desember 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 05.06.2014  

Første møte torsdag 4. september starter kl 09:00. De øvrige møtene starter kl 13:00. 

Sted: H2 024. 

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap fastsetter følgende møtedatoer for  

høsten 2014: 

Torsdag 04. september 

Torsdag 16. oktober 

Torsdag 04. desember 
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 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg: Studieutvalget 
Møtested: A7002, Gimlemoen 

Dato: 04.06.2014 

Tidspunkt: 09:15-13.30 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Marit Aamodt Nielsen Leder  

Svein Rune Olsen Medlem  

Anne Løvland Medlem  

Kristin Dale Medlem  

Geir Øivind Kløkstad Medlem  

Lise Berntsen Medlem STA 

 

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Per Helge Silseth Medlem STA 

Bjørn Jan Monstad Observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Greta Hilding Underdirektør 

Anne Marie Sundberg Seniorrådgiver 
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SAKSLISTE 

 

 

Dialogmøte mellom Studieutvalget og Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 

 

 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 14/36 Innkalling og saksliste   

ST 14/37 Referat fra forrige møte   

ST 14/38 Referatsaker   

 Trekk av ex.phil. og ex.fac. på Lesbos - fullmaktssak 2014/1240  

 Trekk av Kunstfag med fordypning i musikk, 

bachelorprogram - fullmaktssak 

2010/1348  

 Godkjenning av emnebeskrivelser i Lektorutdanning for 

trinn 8-13 - fullmaktssak 

2013/3033  

ST 14/39 Pilotprosjekt - digital emnerapportering - utvidet 

pilotprosjekt våren 2014 

2014/967  

ST 14/40 Studieplan for Biologi, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

2009/720  

ST 14/41 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder 

2014/962  

ST 14/42 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - 

oppfølging av rapporter fra fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning 

2012/390  

ST 14/43 Instuks for emneansvarlig 2014/1316  

ST 14/44 Møtedatoer høsten 2014 2014/581  
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Dialogmøte mellom studieutvalget og Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 

Fra Fakultet for humaniora og pedagogikk møtte fakultetsdirektør Terje Tellefsen, 

instituttlederne Astrid Birgitte Eggen, Ingunn Folkestad Breistein og Charles Armstrong, samt 

seniorrådgiver Tone Frøysnes. Instituttleder Anne Løvland er medlem av studieutvalget, og 

deltok også på møtet. 

 

Fakultetet ønsket å fokusere på to hovedpunkt: 

 Fakultetets virksomhet, herunder studieportefølje, særpreg, matrise og nasjonal sammenheng 

 Nærmere om studieporteføljen, herunder faglig ledelse, utdanningsledelse og byråkratisering 

Fakultetet tilbyr i hovedsak disiplinstudier, og disse har en fleksibel struktur. Disiplinstudier har 

generelt noen utfordringer i forhold til direkte arbeidslivsrelevans. I tillegg tilbyr fakultetet mye 

lærerutdanning.  

 

Det ble stilt spørsmål fra studieutvalget om studiene i fransk og tysk og rekrutteringsproblemer 

til disse. Hvorfor tilbyr ikke fakultetet i større grad disse studiene digitalt? Fakultetets svar var at 

det tilbys EVU-kurs på 200-nivå i både tysk og fransk digitalt.  

 

KDs nye «krav» om 20 studenter per utdanningstilbud vil innebære store utfordringer for 

fakultetet, men det er ulike utfordringer for ulike programmer. For eksempel har Pedagogikk, 

masterprogram, i dag 20 studieplasser, men fem ganger så mange søkere. Her er det mulig å øke 

antallet.  

 

Det ble foreslått å tilby språkstudier til Handelshøyskolen ved UiA. Her synes det som om det er 

noen kommunikasjonsutfordringer mellom enhetene. Språkstudier med «businessvri» kan være 

et godt tiltak som Institutt for fremmedspråk gjerne ser nærmere på.  

 

Fakultetet har stått overfor store utfordringer pga kutt i antall studiepoeng. Denne prosessen 

pågår fortsatt.  

 

Det ble stilt spørsmål om saksgangen når det gjelder søknaden om etablering av Filosofi, 

bachelorprogram. Hvilken rolle spiller hhv studieutvalget og styret i slike saker? Det ble vist til 

instruks for studieutvalget og den myndighet utvalget har fått delegert fra styret.  

 

Fakultetet uttalte seg positivt til porteføljegjennomgangen man har gjennomført. Det anses 

imidlertid utfordrende å holde et faglig fokus i denne prosessen. Tilnærmingen er nå så vidt 

teknisk og detaljfokusert at det er lett å miste oversikten. Gode data og støttesystemer er viktig, 

men det etterlyses bedre tilbakeføringsrutiner i denne type prosesser. Intensjonen er som regel 

veldig god, men oppfølgingen kan bli noe mer mangelfull.  

 

Instituttenes rolle i omstillingsprosesser ble diskutert. Det kom fram at det er vanskelig å 

overføre ressurser mellom instituttene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Virksomheten 

er basert på en balansert tildeling – og på innarbeidet praksis. 

 

Fakultetet ser mulighet for å utvikle et eget masterprogram i spesialpedagogikk. Per i dag inngår 

spesialpedagogikk som en studieretning innenfor masterprogrammet i pedagogikk. Fakultetet 

ønsker også å tilby etikkurs som EVU – for eksempel til NOV og Advokatforeningen.  

 

Fakultetet uttrykte at implementeringen av ny barnehagelærerutdanning har vært svært krevende 

på grunn av de nye kunnskapsområdene. Mye nybrottsarbeid var nødvendig, og ressurs-

tildelingen i denne forbindelse var begrenset.  
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Generelt innebærer koordineringen i forhold til Avdeling for lærerutdanning omfattende 

prosesser. 

 

Fakultetet trakk fram at kvalifikasjonsrammeverket fortsatt anses å være «utenpå» for den 

enkelte vitenskapelige ansatt. Arbeidet med implementering av rammeverket ses på som fortsatt 

å være i en tidlig fase. Det ble uttrykt at noen mener studieplanene var mer informative tidligere 

med Formål og Innhold.  

 

Viktigheten av å bruke kvalifikasjonsrammeverket som et redskap ble trukket fram – samt å 

bruke det hensiktsmessig didaktisk sett. Man må fortsatt ha fokus på hvordan 

kvalifikasjonsrammeverket skal forstås og hvordan det kan brukes. Forholdet mellom 

kvalifikasjonsrammeverket og karakterskalaen ble trukket fram. Det ble opplyst at selv etter en 

omfattende prosess med læringsutbytteformuleringene i forbindelse med NOKUTs tilsyn med 

masterprogrammet i historie, er UiA varslet om at det fortsatt er mindre mangler ved 

læringsutbytteformuleringene for studiet.  

 

Bacheloroppgavens plassering i studieløpet ble diskutert. Videre ble det uttrykt en positiv 

holdning til bacheloroppgaven generelt. Denne bidrar til forskningsbasert utdanning og kan ha 

betydning for studiekvaliteten. Det er en utfordring i forbindelse med ressurstilgangen for 

bacheloroppgaven, særlig når den nå også inngår i lærerutdanningene som har mange studenter. 

Oppgaver i gruppe ble pekt på som et alternativ til individuelle oppgaver. Det ble uansett uttrykt 

behov for større økonomisk ramme i denne sammenheng.  

 

Institutt for religion, filosofi og historie uttrykte at man ønsker å være fleksible når det gjelder 

tilbud om ex.phil. og ex.fac. og omfanget på disse emnene, men at det er vanskelig å finne 

emnestørrelser som passer i alle studieprogram.  
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ST 14/36 Innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 14/37 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 14/38 Referatsaker 

- Trekk av ex.phil. og ex.fac. på Lesbos - fullmaktssak 

- Trekk av Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram - fullmaktssak 

- Godkjenning av emnebeskrivelser i Lektorutdanning for trimm 8-13 – fullmaktssak 

- NIFU-rapport 17/2014 Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av 

utdanningen et halvt år etter fullført utdanning 

- Brev fra Kunnskapsdepartementet 26.05.14:  

Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig 

struktur i universitets- og høyskolesektoren 

- Brev fra NOKUT 22.05.14: Orientering om resultat av tilsynet med mastergradsstudier i 

historisk-filosofiske fag ved Universitetet i Agder 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

ST 14/39 Pilotprosjekt - digital emnerapportering - utvidet pilotprosjekt 

våren 2014 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  
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Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

ST 14/40 Studieplan for Biologi, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Biologi, bachelorprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Biologi, bachelorprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

ST 14/41 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalgets leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse om revisjon av forskrift om 

studier og eksamen ved Universitetet i Agder på grunnlag av diskusjonen i møtet.  

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

På bakgrunn av diskusjonen i møtet er det utarbeidet følgende uttalelse til styret: 

 

Studieutvalget behandlet forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder i møte 4. juni 2014. Utvalget har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

§ 12c Pensum 

Studieutvalget anbefaler at overskriften endres til f.eks. Grunnlag for vurdering eller Hva 

kandidaten kan prøves i. Utvalget forstår pensum som det teoretiske/skriftlige materialet 

studentene forventes å ha satt seg inn i før eksamen. I tillegg vil det i mange emner være annet 

stoff studentene forventes å være kjent med, eksempelvis i tilknytning til feltarbeid, praksis, 

laboratoriearbeid o.l., som ikke er nedfelt i et skriftlig pensum. Utvalget mener det også bør 

være anledning til å definere innholdet i obligatorisk undervisning som del av grunnlaget for 

vurderingen. Det kan f.eks. være aktuelt i emner der det ikke finnes skriftlig pensum som dekker 

alt innhold. Utvalget støtter dermed innholdsmessig alternativ 1 i forslaget, men anbefaler at 

forslaget omformuleres i tråd med merknadene over. 

 

§ 15 Hjelpemidler 

Studieutvalget støtter alternativ 1 i forslag til nytt tredje ledd, men foreslår følgende 

formulering: «Ved digital skriftlig eksamen under tilsyn kan det tillates helt eller delvis åpent 

nett.» Formuleringen i forskriften bør ta høyde for at den teknologiske utviklingen går fort, og at 
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verktøyene som brukes ved digital eksamen vil bli forbedret og gi muligheter for å styre 

tilgangen til internett. Forskriften bør også ta høyde for at det kan bli utviklet nye, digitale 

vurderingsformer der man benytter ulike nettressurser. Helt eller delvis åpent nett kan være 

aktuelt selv om ikke alle hjelpemidler er tillatt, denne begrensningen bør derfor tas ut.  

Utvalget anbefaler at faglærere som ønsker helt eller delvis åpent nett, aktivt må gi beskjed om 

dette, slik at man i størst mulig grad unngår utilsiktede konsekvenser av åpent nett. 

 

§ 16 Karakterskala 

Studieutvalget diskuterte følgende forslag i sjette ledd: «Ved sensur av masteroppgave kan det 

fastsettes en endelig karakter ved hjelp av samlet vurdering av skriftlig og muntlig del.» 

Utvalgets medlemmer har noe ulikt syn på hvorvidt det bør åpnes for å fastsette karakter på 

denne måten. På den ene siden ser man at dette kan være en god løsning særlig der kandidatene 

skal presentere et produkt de har utviklet, på den annen side anses det viktig at studentenes 

klagerett ivaretas. Opptak av muntlig presentasjon/eksamen kan være én måte å ivareta 

klageretten. Det er avgjørende at den løsningen som velges ikke er i strid med lov om 

universiteter og høyskoler.  

 

Utvalget ønsker ikke å gi noen klar anbefaling, men anbefaler å undersøke praksis ved andre 

institusjoner nærmere samt å løfte saken til Universitets- og høyskolerådet.  

 

§ 26 Ny, utsatt og ekstraordinær eksamen 

4 av studieutvalgets medlemmer er enig i forslaget i første ledd bokstav d) om å gå tilbake til 

tidligere ordning der ny og utsatt eksamen arrangeres innen midten av påfølgende semester. 2 av 

studieutvalgets medlemmer anbefaler å beholde dagens ordning med ny og utsatt eksamen i 

ordinær eksamensperiode i påfølgende semester.  

 

Protokolltilførsel fra Kristin Dale:  

Som foreleser i mange år har jeg sett hvordan studenters arbeid med ordinære emner reduseres 

og forsinkes mye når utsatt prøve fra semesteret før legges midt i neste semester. Derved 

reduseres læringsutbyttet i ordinære emner, og behovet for å forbedre seg på neste utsatte prøve 

øker. Ordningen med å legge utsatt prøve til ordinær eksamensperiode ivaretar dette hensynet. 

For å redusere negative virkninger av utsatt prøve for læringsutbyttet i ordinære emner, må 

gjeninnføring av utsatt prøve i løpet av semesteret tilsi at utsatt prøve legges tidligst mulig. Så 

vidt praktisk mulig, gjennomføres utsatt prøve innen 10. februar i vårsemesteret og innen 1. 

semester i høstsemesteret. 

 

§ 26a Gjentak av masteroppgaver og andre oppgaver 

Et flertall av utvalgets medlemmer er negative til forslag til nytt femte ledd om at studenter som 

har fått en større oppgave annullert som følge av fusk, skal kunne gis anledning til å levere 

forbedret versjon av oppgaven. Et mindretall støtter forslaget om at fakultetene kan gi studenter 

anledning til å levere forbedret oppgave, og viser til at det kan være aktuelt å la studenter bruke 

innsamlet datamateriale, men skrive en ny oppgave, fortrinnsvis med ny problemstilling. 

 

§ 37 Sensur 

Studieutvalget er enig i forslag til endring i andre ledd om at dersom veileder deltar som intern 

sensor ved sensur av masteroppgave, skal det benyttes en tredje intern eller ekstern sensor. 

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalgets høringsuttalelse oversendes styret.  
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ST 14/42 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - oppfølging av 

rapporter fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 

Forslag til vedtak: 

Utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

På bakgrunn av diskusjonen i møtet er det utarbeidet følgende uttalelse til styret: 

 

I ST-sak 14/42 trekkes to overordnede hensyn fram når det gjelder videre diskusjon vedrørende 

kriterier for etablering og nedlegging av studier: 

 UiAs forutsetninger for å tilby kvalitetsmessig gode studier 

 Regionalt og nasjonalt behov 

Ulike parametre for å kunne foreta vurderinger på disse punktene framgår av saksframlegget, og 

Studieutvalget slutter seg til disse. Studieutvalget mener imidlertid at studienes strategiske 

betydning bør vektlegges sterkere. Hvilke studier som er strategisk viktige for UiA kommer ikke 

tydelig fram i gjeldende strategiplan. Dette er diskusjoner som anses svært viktige i forbindelse 

med videre utvikling av porteføljen.   

 

Det vises også til politiske signaler som nå kommer, og som vil kunne få stor betydning for 

porteføljeutviklingen. Her vil det blant annet være behov for å få avklart hvilken praktisk 

betydning KDs uttalelse om at det som hovedregel ikke er hensiktsmessig å gi 

undervisningstilbud til grupper under 20 studenter, forventes å få.  

 

I forbindelse med prosessen videre mener studieutvalget at det er viktig å avklare hvordan 

ressurser som eventuelt frigjøres ved nedlegging av studier, er tenkt benyttet. Kan fakultetene 

regne med å få beholde frigjorte ressurser, eller skal frigjorte ressurser kunne overføres til andre 

fakultet? Samtidig vil utvalget understreke at fakultetene må ses på som én enhet - man ikke kan 

ha som utgangspunkt at frigjorte ressurser skal beholdes innen samme institutt.   

 

Studieutvalget anbefaler at man i det videre arbeidet ser nedlegging av studier og bruk av 

frigjorte ressurser i sammenheng, det vil si at fakultetene blir bedt om å vurdere hvordan 

ressurser som frigjøres ved eventuell nedlegging av studier kan brukes til å styrke andre studier 

eller fagområder. På denne måten kan man forsøke å endre noe på fokus i det som i 

utgangspunktet anses som en negativ prosess. Fra at nedlegging anses utelukkende negativt, vil 

man kunne se at det også kan innebære positiv utvikling på andre områder innenfor fakultetet. 

Frigjorte ressurser kan, eventuelt sammen med andre incitamenter, bidra til styrking og 

forbedring og samtidig minske belastningen ved en nedleggingsprosess.  

 

Utvalget påpeker at det å tilby flere studier på nett vil kunne rekruttere nye studentgrupper, og at 

det her kan ligge et betydelig potensiale.  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalgets høringsuttalelse oversendes styret.  
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ST 14/43 Instuks for emneansvarlig 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til instruks for emneansvarlig. Instruksen erstatter 

tidligere instruks for ansvarlig faglærer. 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

Forslag til instruks revidert etter møte med tillitsvalgte ble lagt fram i møtet. Det samme gjelder 

uttalelse fra STA.  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

 Instituttleder kan ikke pålegges ansvar, sammen med emneansvarlig, for oppgaver knyttet til 

sensur, jfr. punkt 3.  

 Det må vises til instruks for ekstern/intern sensor når det gjelder punktene som foreslås 

strøket i forslaget til instruks for emneansvarlig.  

 Studieutvalget hadde enkelte endringsforslag av mer språklig karakter. Disse vil bli fulgt 

opp.  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til instruks for emneansvarlig med de endringer som 

framkom i møtet. Instruksen erstatter tidligere instruks for ansvarlig faglærer.  

 

 

ST 14/44 Møtedatoer høsten 2014 

Forslag til vedtak: 

Møtedatoer for studieutvalget høsten 2014 fastsettes til 

5. september 

17. oktober 

5. desember 

 

Møtestart kl 09.15 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 04.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Møtedatoer for studieutvalget høsten 2014 fastsettes til 

5. september 

17. oktober 

5. desember 

 

Møtestart kl 09.00. 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: Hotel Norge, Lillesand 

Dato: 11. juni 2014 

Tidspunkt: 09:00-16:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Sødal Fakultet for samfunnsvitenskap/ 

Handelshøyskolen 

 

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Frank Reichert (kom kl 09:55) Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Elisabeth Holen Rabbersvik (gikk kl 15:00) Representant for ph.d.-kandidatene  

Jan Arve Olsen Kommunikasjonsavdelingen, observatør  

Kristin Wallevik (kom kl 13:30) Agderforskning, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Birte Simonsen (ingen vara) Avdeling for lærerutdanning  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Ellen Frivold Forskningssekretariatet 

Hilde Inntjore Forskningssekretariatet 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 17/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 18/14 Protokoll fra forrige møte   

SFU 19/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22  

SFU 20/14 Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget 2014/22  

SFU 21/14 Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den 

fakultetsvise organiseringen av doktorgradene 

2013/1079  

SFU 22/14 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - 

andre tildeling 2014 

2013/2765  

SFU 23/14 Utvidet prosjektutviklingsstøtte 2014/333  

SFU 24/14 Informasjonsutveksling   

SFU 25/14 Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte 

oppbygning av forskningsaktiviteten ved UiA og 

hvordan kan vi bruke dem på best mulig måte? 

2014/22  

 

 

SFU 17/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 18/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 7. mai 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 19/14 Referatsaker og orienteringer 

 

1. Orientering om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. v/ Siren Neset og 

Carl Erik Moe 
Presentasjonene blir sendt utvalget etter møtet. 

Interesserte oppfordres til å ta kontakt med Norges forskningsråd som er 

behjelpelige og imøtekommende. Saksbehandlingstiden for disse sakene er 

som regel kort. 

2. Forslag om endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiA 
Kommentarer: Har det vært vurdert å legge ny og utsatt eksamen til august? 

Dekkes det av innen første del av semesteret?  

3. Strategi for Horisont 2020 
Simone Heinz informerte og viste til Tor Aagedals leder på Innaskjærs: 

https://intra.uia.no/nyheter/leder/Sider/Tor-100614.aspx 

Regjeringen legger vekt på at UiA lykkes i Horisont 2020 og vil følge 
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dette opp i styringsdialog. Regjeringen vil vurdere endringer i 

finansieringsordningene som kan komme til å få betydning for UiAs 

økonomi. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

SFU 20/14 Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget 

Forslag til vedtak: 

Stephen Seiler velges som stedfortredende møteleder til Det sentrale forskningsutvalget. 

Enstemmig vedtak: 

Stephen Seiler velges som stedfortredende møteleder til Det sentrale forskningsutvalget. 

 

 

 

SFU 21/14 Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den fakultetsvise 

organiseringen av doktorgradene 

Forslag til vedtak: 

Sentralt forskningsutvalg slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen. 

Forslagene oversendes universitetsstyret. 

 

Kommentarer fra utvalget: 

Krav til fagmiljøet/veilederkapasitet er formulert forskjellig i teksten og i strukturskjemaet. Det 

bør være samsvar. 

Formuleringen «med doktorgrad» (punkt 4 c) vil i noen tilfeller ekskludere de estetiske fagene 

på Fakultet for kunstfag der annen kompetanse kan være relevant. Det bør settes inn en fotnote 

med et slikt unntak – f.eks. «førstekompetanse på kunstnerisk grunnlag». 

Understrekningene i teksten bør fjernes.  

Enstemmig vedtak: 

Sentralt forskningsutvalg slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen med de endringer som 

framkom i møtet. 

Forslagene oversendes universitetsstyret. 
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SFU 22/14 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - andre 

tildeling 2014 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 
 
 

Elisabeth Holen Rabbersvik sitter i programkomiteen til Scandinavian Conference on Health 

Informatics, som har søkt om støtte, og er dermed inhabil i denne saken. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 
Fakultet for humaniora og pedagogikk   

Translatørdagen 2014      50 000  

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Digital learning landscapes - transition, disruption, innovations      50 000  

Kristiansand International Workshops on Information System 

Research (KIWISR) 15 000 

Handelshøyskolen 

EMRBI Annual Conference at UiA      50 000  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Scandinavial Conference on Health Informatics      40 000  

Fakultet for teknologi og realfag 

Ergodic theory and Combinatorics      50 000  

Konferens om matematiske lærebøcker og digitale og andre 

undervisningsresurser 

 

15 000 

Fakultet for kunstfag 

Music - Arts - Contexts: Exploring new vistas for interdisciplinary 

research in the arts      29 600  
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SFU 23/14 Utvidet prosjektutviklingsstøtte 

Forslag til vedtak: 

Forskningssekretariatet og viserektor for forskning får mandat til å jobbe videre med utvidet 

prosjektutviklingsstøtte i tråd med saksframlegget og de innspillene som framkom i møtet. 

Retningslinjer for utvidet prosjektutviklingsstøtte blir framlagt for SFU i septembermøtet. 
 

Fra diskusjonen i møtet: 

- Det er opp til SFU å fordele den samlede potten til tiltak for økt forskningsvirksomhet. I 

inneværende år er det til sammen 2,4 millioner kroner (1,6 + 0,6) som er fordelt. Disse har 

vært fordelt på flere støtteordninger. Det bør vurderes om man nå skal gjøre om på 

ordningene og tenke nytt og større med tanke på å gjøre det beste for UiA. 

- Det ble uttrykt skepsis mot at SFU skal bli et nytt strategisk bevilgningsorgan i konkurranse 

med styret. Dersom SFU også skal fordele store pengebeløp kan UiA miste helheten i sine 

strategiske vurderinger. Dette bør heller gå inn i en større fordelingsstrategi. 

- Erfaringen viser at SFU som regel aldri gjør en skjev fordeling. Hvorfor ikke gi midlene 

direkte til fakultetene?  

- En begrunnelse for at SFU skal ha midler å fordele er at man da i større grad har mulighet 

for å støtte tverrfakultære prosjekter.  

- De små midlene kan også være viktige i kommunikasjon med eksterne. Det vil i mange 

sammenhenger være positivt å kunne si UiA sentralt har støttet f.eks. en konferanse. 

- Det er ingenting i veien for at SFU kan bli mer strategisk og det vil være mer aktuelt dersom 

pengebeløpene er større. Dersom man fjerner de små fordelingssakene fra SFU vil det blir 

bedre tid til å ta fatt i de større temaene. 

- Det går mye tid til å søke om små midler. 

- Det har vært diskutert om SFU kan bli sammensatt på en annen måte i neste periode. Det 

kan være en ulempe at alle fakultetene er representert ved sine dekaner. Verken dekanråd 

eller SFU har vært viktige organer for å gi strategiske råd til styret.  

- I saksframlegget nevnes kr 100.000 som maks ramme. Det ble kommentert at dette kan være 

lite. 

- Saken bør i fortsettelsen fokusere på hvordan de ulike støtteordningene kan brukes mer 

strategisk med tanke på å støtte prosjektutvikling og på en slik måte at man unngår å bruke 

tid på fordeling av små midler. 

- Midlene kunne brukes for å tenke litt større i forhold til EU-prosjekter. 

- Det trengs faste, klare retningslinjer. 

- Små midler kan ha en stor betydning i en tidlig fase av et prosjekt. 

- Innspillene fra seminardelen av møtet blir også tatt med i arbeidet videre med denne saken. 

 

Forslag til endringer i vedtak 

Sigbjørn Sødal foreslo å stryke «saksframlegget» i forslag til vedtak.  

Med denne endringen ble vedtaket enstemmig. 

Enstemmig vedtak: 

Forskningssekretariatet og viserektor for forskning får mandat til å jobbe videre med utvidet 

prosjektutviklingsstøtte i tråd med de innspillene som framkom i møtet. Retningslinjer for utvidet 

prosjektutviklingsstøtte blir framlagt for SFU i septembermøtet. 
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SFU 24/14 Informasjonsutveksling 

Ingen saker. 

 

 

SFU 25/14 Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte oppbygning 

av forskningsaktiviteten ved UiA og hvordan kan vi bruke dem på best mulig 

måte? 

 

Tid til forskning 

Fordeling av forskningstid – hvordan gjøres det på de ulike fakultetene? 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Alle med førstekompetanse får 25 %, men kan frikjøpes mer gjennom ekstern finansiering opp 

til 75 %. Alle vitenskapelige har 10 % i bunnen. Det kan være en «startpakke» på opptil 50 % 

for nye professorer. Alle kan søke om ett års forskningstermin hvert femte år. Det er utarbeidet 

en standard søknadsmal for dette. Midler til ordningen settes av i budsjettet for fakultetet. Det er 

mange som ikke bruker ordningen.  

Det er mulig å utvide forskningstiden til å omfatte søknadsskriving. Instituttleder fordeler 

forskningstid etter skjønn. Det finnes strategiske midler på fakultetsnivå, men disse blir sjelden 

brukt til forskningstid. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Fordelingen er forskjellig fra institutt til institutt. Ved Institutt for religion, filosofi og historie 

teller DBH-poeng tungt sammen med institusjonsbyggende virksomhet, formidling og 

søknadsskriving. 48 % er høyeste sats, 10 % laveste. Instituttet er strenge på å beregne 

undervisningstid i arbeidsplanen og ser undervisningstid og forskningstid i sammenheng.  

Dekanen ønsker å innføre ordning med forskningstermin der alle kan søke, men fakultetsstyret 

har valgt å si nei til det. Fakultetsstyret diskuterer imidlertid om instituttledere og dekan 

automatisk skal få forskningstermin etter endt periode - ett år for dekan og et halvt år for 

instituttledere.  

Det har ikke vært problematisk at instituttene fordeler forskningstid på ulik måte. De har en 

budsjettmodell på fakultetet som gjør at pengefordelingen til instituttene er resultatbasert. 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet fordeler med 10, 20, 30 eller 50 % forskningstid. Dette gjøres etter søknad til 

forskningsutvalget der DBH-poeng og strategiske vurderinger legges til grunn. De som har høy 

forskningstid leder også en forskningsgruppe. Det er instituttlederne som avgjør til sist. Det er 

25 % gjennomsnittlig forskningstid på fakultetet.  

Fakultetet vil nå flytte ressurstildelingen fra forskningsutvalget. Ressursfordelingen flyttes til 

instituttledere i samarbeid med seniorforskere. Forskningsutvalget vil med denne endringen bli 

et mer strategisk utvalg og det har i den forbindelse også blitt ny sammensetning av utvalget 

med instituttledere og forskningsgruppeledere. Alle professorer har i utgangspunktet 50 % 

forskningstid og mange av disse er forskningsgruppeledere. Fakultetet har ikke ordning med 

forskningstermin, men kunne gjerne hatt det hvis ressursene hadde vært bedre. Ledige 

stipendstillinger blir «lyst ut» og fordeles internt på fakultetet, og alle forskningsgrupper kan 

søke om disse.  

Alle instituttene fordeler på samme måte, selv om det finnes historiske forskjeller.  
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Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

Begge fakultetene har fire små institutter. Forskningstiden blir fordelt med 10, 20, 30 eller 40 % 

målt ved DBH-poeng og kvalitet i publiseringen. Professorer har i enkelte tilfeller fått 10 % hvis 

de ikke har produsert. Andel DBH-poeng og førstestillinger har økt og flere har kvalifisert seg 

til høyere forskningstid. Det er også mulig å kjøpe seg fri fra undervisningen. Det er litt 

forskjellig fra institutt til institutt hvordan det fordeles. Hos samfunnsvitenskap har 

instituttlederne høy myndighet til å fordele ressurser, men på Handelshøyskolen er det ikke 

rammestyring for instituttene og visedekan har dermed større myndighet.  

Fakultetene har ikke forskningstermin, selv om noen institutter har gitt forskningstermin i 

enkelte tilfeller. Fakultetene har minst mulig fordeling som krever søknadsprosesser og 

byråkrati og bruker standardisert fordeling av f.eks. reisemidler dersom man oppfyller fastsatte 

krav. Deltakelse på konferanser med fagfellevurdert bidrag får støtte.  

Forskningsutvalget er reorganisert og består av instituttleder,  én programleder/programkontakt, 

student, dekan og visedekan. Utvalget tar også ph.d.-saker. 

Dekanen har en strategisk pott, men dette er mindre aktuelt etter at man begynte med 

rammestyring. Rammestyringen har vist seg å gi økt handlingsrom. 

 

Fakultet for kunstfag 

Forskningsutvalget består av dekan, instituttledere og nøkkelpersoner fra fagmiljøene. Utvalget 

gir råd om tildeling av forskningstid. Utvalget leser samtlige søknader i fellesskap og gir 

instituttledere råd om prioritering og argumenter til fordelingen. Instituttlederne synes dette er 

en fornuftig måte. Det gis flatt 10 % til alle, men det burde kanskje vært 5 %. Det er ca 25 % 

forskningstid i snitt på fakultetet. Det har hendt at noen har fått «startpakke». Fakultetet har ikke 

forskningstermin. Det er et ønske, men det er ikke mulig å få til. I fordelingen av forskningstid 

ses det på DBH-poeng, men ikke utelukkende. Man ser også på kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Det tas en skjønnsmessig vurdering ut fra et sett kriterier. Man skal kunne vise til resultater og 

bidra i miljøet for å kunne få forskningstid. Det er ikke nok å være professor, selv om disse i 

utgangpunktet har mer forskningstid. Det trengs mindre styring når forskningsgruppene er 

velfungerende. Dekan har noen midler til disposisjon og forskningsutvalget har noe. 

 

Fra diskusjonen: 

- Innen humaniora har det vært diskutert om forskningsgrupper er den beste 

organisasjonsmåten for å kunne øke søknadsaktiviteten. Det kan bli et problem å satse på 

forskningsgrupper internt kontra å delta i internasjonale nettverk. På helsefag derimot er man 

helt avhengig av å være en forskningsgruppe/team, men dette kan kanskje være forskjellig 

fra fagmiljø til fagmiljø. 

- Det viktige må være å kunne vise at man har den fokuserte kompetansen som man trenger 

for å kunne nå opp i det aktuelle prosjektet. Man må finne et fornuftig prosjekt og det 

bestemmer strategien. 

- Det kan bero på en misforståelse at alle i en forskningsgruppe skal være med i alle 

prosjekter, det er ikke tanken. Det er ingenting i veien for å dele opp gruppen eller at 

enkeltpersoner deltar i prosjekter. 

- Å opprette forskningsgrupper er en del av en kulturbyggingen. Å komme inn i en 

forskningsgruppe vil være en del av læringen for nye forskere. Eksternfinansiering vil noen 

ganger springe ut av dette, men ikke alltid. En forskningsgruppe skal være mer enn det. En 

forskningsgruppe skal være en arena for kritisk diskusjon, faglig tilhørighet etc.  

- Forskningsgrupper er en god idé, men det løser ikke alle problemer og utfordringer. Det må 

ikke være det eneste som er riktig og alle må ikke tvinges inn en slik organisering. I noen 

disipliner kan det være avgjørende å være med, men i andre miljøer er det unødvendig.  

- I insentivene har publisering hatt større gjennomslagskraft enn søknadsskriving. Det bør bli 

insentiver for søknadsskriving. Det er frustrerende å få avslag på søknader gang på gang, 

selv om disse er gode. Det må anerkjennes at forskere sender inn søknader.  
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- Det er mange årsaker til at søknader ikke når opp. Man må være forsiktige med å snakke om 

dårlig kvalitet. Det blir et negativt stempel dersom det blir uttalt og forskere kvier seg for å 

prøve igjen. Kan det brukes et annet begrep enn kvalitetssikring? 

- Man må ha mekanismer for å få feedback, selv om det ikke kalles kvalitetssikring. Det er 

viktig at en kan tillate å si at det ikke var godt nok og det vil også komme til uttrykk i 

evalueringen. 

- De fleste søknader går ikke gjennom. Det er viktig å lære av avslagene og sørge for at 

søknadene blir så gode som mulig uansett hva vi kaller det. Prosessen begynner før 

utlysingen kommer. 

 

Forskning i budsjettmodellen 

 

Fra diskusjonen: 

- Det bør ikke gjøres store endringer i budsjettmodellen nå når regjeringen utreder 

finansieringssystemet. Det som utvalget bør diskutere er justeringer av noen vektinger, 

prisen pr. publiseringspoeng e.l. Det er naturlig å ta en større gjennomgang når KD har 

fastsatt sin budsjettmodell.  

Styret har diskutert budsjettmodellen og sier at de ønsker å nedtone publisering og framheve 

gjennomstrømning på ph.d., men også å forsterke andre insentiver. Det vil være lurt å 

komme med innspill tidlig. 

- UiA får ca 35.000 pr publiseringspoeng, men gir mer ut til fakultetene – ca 47.000. Et 

forslag er å redusere insentivene for publiseringspoeng og heller bruke midler til uttelling pr. 

førstestilling. Slik det er i dag lønner det seg å ansette lektorer til undervisning. Dersom man 

økte uttellingen fra ca 70.000 til f.eks. 90.000 ville dette gitt mer til forskningstid. 

- Det virker litt prematurt å gi midler til forskningsgrupper nå. Det bør gå mer midler til 

søknadsskriving. 

- Insentiver er avgjørende for å øke ekstern inntjening. Vi trenger midler for å arbeide med 

idéutvikling, bygge nettverk, skrive søknader. 

- Formidlingspotten er uendret, men poengene er økt. Det bør diskuteres om potten skal økes 

og også ha en diskusjon om hvordan ordningen skal forstås. 

- UiAs største utfordring er å rekruttere toppforskere. Må ha handlingsrom for å kunne 

forhandle i konkurranse med f.eks. Aalborg, UiO eller NTNU. Det er ofte én person som 

løfter et helt miljø. 

- Man bør gi midler til de som er i en oppbyggingsfase og ikke bruke midler til å løfte de som 

allerede er store. 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA 
Møtested: Universitetet i Agder – Gimlemoen, A7-006 

Dato: 18.06.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 15:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Birte Simonsen Nestleder  

Svein Rune Olsen Medlem  

Merete Elnan Medlem  

Karen Junker Medlem  

Fred Skagestad Medlem  

Elin Wremer Medlem  

Inger Margrethe Tallaksen Medlem  

Martin Carlsen Medlem  

Tine Borg Medlem STA 

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Marit Aamodt Nielsen LEDER  

Astrid Birgitte Eggen MEDL  

Frank Reichert MEDL  

Sigbjørn Reidar Sødal MEDL  

Siri Ovedal Anfinsen MEDL STA 

Beate Gederø Torgersen MEDL STA 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Elna Svege Frank Reichert  

Irene Trysnes Sigbjørn Reidar Sødal  

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Tim Hope  
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

LU-STYRET 9/14 Godkjenning av innkalling og saksliste   

LU-STYRET 10/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

LU-STYRET 11/14 Igangsetting av nye studieplasser til 

arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

(ABLU) 

2014/1561  

LU-STYRET 12/14 Tildeling lærerutdanningsrelevante FoU-

midler 2014 

2014/1559  

LU-STYRET 13/14 En visjon for Avdeling for lærerutdanning 

sitt arbeid 

2014/1560  

LU-STYRET 14/14 Orienteringssaker   

LU-STYRET 15/14 Eventuelt   

 

 

 

 

LU-STYRET 9/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

 

 

 

LU-STYRET 10/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

LU-styret godkjenner protokoll fra møtet 22.januar 2014.  
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LU-STYRET 11/14 Igangsetting av nye studieplasser til arbeidsplassbasert 

barnehagelærerutdanning (ABLU) 

Forslag til vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning anbefaler at Avdeling for lærerutdanning forsetter 

arbeidet med å legge til rette for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med oppstart 

høst 2015.  

 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning anbefaler at Avdeling for lærerutdanning forsetter 

arbeidet med å legge til rette for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med oppstart 

høst 2015.  

 

 

 

LU-STYRET 12/14 Tildeling lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2014 

Forslag til vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning tar saken til orientering. 

 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 
Merknad:  

Det er mange spennende prosjekter som har fått støtte. Samtidig sier 1-2 setninger i oversikten lite om 

innhold hva prosjektet innebærer. Det ble fremmet et ønske om at det lages en samling av 

prosjektbeskrivelser (max. 1 side pr. prosjekt) som kan være tilgjengelig på Avdelingen sine nettsider. 

 

LU-styret var tilfreds med årets fordeling av midler. 

 

Enstemmig vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning tar saken til orientering. 
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LU-STYRET 13/14 En visjon for Avdeling for lærerutdanning sitt arbeid 

Forslag til vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning tar Avdeling for lærerutdanning sitt arbeid med visjon til 

orientering 

 

 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 
Merknad:  

Etter presentasjonen kom det frem at det er viktig at det legges opp til at visjon og verdier for Avdeling 

for lærerutdanning også blir godt kjent for både studenter og faglærere i lærerutdanningene.  

Enstemmig vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning tar saken til orientering. 
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LU-STYRET 14/14 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 

Orienteringssaker: 

 
1. Anne Kari Slettan orienterte om Status på lektorutdanningene  

Orientering til LU-styret 18. juni 2014 om lektorutdanning for trinn 8-13 

 Antall søkere per 11. juni 
Fag 1. prioritet Alle 

søkere 

Antall 

plasser 

Engelsk 36 230 10 

Norsk 16 101 10 

Matematikk 28 111 10 

Fysikk 3 39 10 

Samfunnskunnskap 33 250 10 

Fremmedspråk 5 58 10 

Religion 14 154 5 

Historie 43 283 5 

 

 Oppstartsdager 

1 ½ dag første uka, deretter 2-timers møter utover i semesteret. Samarbeid mellom 

pedagogikk og fagdidaktikk og praksisfelt. 

Høstsemesteret      Vårsemesteret 

Tirsdag 12. august 6 timer    To ganger før praksis 

Onsdag 13. august  3 timer    1 gang etter praksis 

Onsdag 3. september  

Onsdag 17. september 

Onsdag 8. oktober 

Onsdag 29 oktober 

Alle onsdager klokka 14 00 – 16 00 

 

 Praksis som profesjonsbærende element de to første årene 

- fem praksisskoler (ungdomsskoler) 1. året: Lillesand, Tinntjønn, Songdalen, 

Lindebøskauen, Holte. 

- veldig positivt innstilte pedagogikklærere, fagdidaktikklærere og praksisskoler 

- seminar på Fevik i mai: fagdidaktikklærere + representanter for praksisskolene 

 

 Jobbe videre med 
- planlegging av de tre siste årene 

- kanskje særlig mye arbeid som gjenstår med profesjonsfaget – dette må sees i sammenheng 

med hva som skjer med PPU-A. Profesjonsfag på lavere og høyere grads nivå. 

- internasjonalisering 

- rutiner for innpassing/fritak osv. 

- utvikle praksissamarbeidet med skoler i distriktet 
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2. Birte Simonsen orienterte om:  

a. Signaler fra Nasjonalt hold; GLU-5årig  

i. Nasjonalt råd for lærerutdanning sitt syn på ny 5årig GLU-master 

b. EVU på nasjonalt nivå 

i. Regjeringen satser mye på kurs 

c. Elin Wremer er utpekt til å være med i et nasjonalt utvalg som ser på 

Øvingslæreravtalen. 

d. HOVE-festivalen 

i. Avd LU med for 3.år på rad sammen med representanter fra GNIST og GLØD. 

Årets tema: «Grønn av Kunnskap» 

 

3. Den 29. oktober er det oppstartsdag for lektorutdanningen (se 14/14, 1). Det ble stilt spørsmål om 

møtetidspunkt kan flyttes til kl.16-18 slik at faglærere både kan ta del i oppstartdagen og møte i LU-

syret.  

 

4. LU-styremøtene høsten 2014 er som følger:  

 * onsdag 24. september på Campus Grimstad,  

 * onsdag 29. oktober i A7-006, med NHO-seminar om Arbeidslivskunnskap og entreprenørskap 

  i lærerutdanningene 

 * onsdag 3 desember i A7-006.  

 

5. LU-styret ønsker å takke Elin Wremer for lang og tro tjeneste i LU-styret som representant for 

ansatte i Avdeling for lærerutdanning.  

Enstemmig vedtak: 

Styret for Avdeling for lærerutdanning tar sakene til orientering 

 

 

 

 

LU-STYRET 15/14 Eventuelt 

Saksprotokoll i Styret for lærerutdanningene ved UiA - 18.06.2014  

 

Det var ingen saker til eventuelt  

Enstemmig vedtak: 
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Til: Universitetsstyret            (saksbehandler Øyvind Nystøl, forskningssekretariatet) 
 
Fra: Universitetsdirektøren 

 

Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader (Jf. Rektor fullmakt) i perioden mai- august 2014 

Doktorandens navn Fakultet Tittel på avhandling Dato for 
disputas 

Kreerings-
dato 

Ph.d. eller  
dr. philos. 

Anne Helgeland Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 
 
Veileder:  
professor Paul Leer-Salvesen 

«Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i 
familieterapi» 
 
 

15.05.2014 19.05.2014 Ph.d. 

Robin Rolfhamre Fakultet for kunstfag 
 
Veileder:  
professor Michael Rauhut og 
professor Per Kjetil Farstad 

«The Popular Lute. An Investigation of the Function 
and Performance of Music in France between 1650 
and 1700” 

10.06.2014 24.06.2014 Ph.d. 

Thomas Andre Haugen Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 
 
Veileder: 
professor  Stephen Seiler 

"The role and development of sprinting speed in 
soccer" 

12.06.2014 17.06.2014 Ph.d. 

Knut Berg Kaldestad Fakultet for teknologi og realfag 
 
Veileder:  
professor Geir Hovland 

Industrial Robot Collision handling in Harsh 
Environments 

13.06.2014 17.06.2014 Ph.d. 
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Marita Buanes Djupvik Fakultet for kunstfag 
 
Veileder: 
professor II Stan Hawkins, 
UiA/UiO 

King of the Rhythm – Slave to the Beat. 
Representation of Black Masculinity in Hip-Hop 
Videos. 

20.06.2014 23.06.2014 Ph.d. 

Emmanuel Chao Handelshøyskolen ved UiA 
 
 
Veileder: 
professor Otto Andersen og Gøril 
Hannås (National Oilwell Varco)  

«Contractual governance. Perspectives in Emerging 
Markets” 

22.08.2014 25.08.2014 Ph.d. 

 
 
 
Oppnådde ph.d.- grader hittil i 2014: 16 
 
Oppnådde ph.d.- grader tidligere år:  
 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

18 18 11 7 9 3 2 4 
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Handlingsplan for internasjonalisering 

Universitetet i Agder 

2014–2015 
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Forord 

Internasjonalisering er avgjørende for at utdanningen og forskningen skal 

kunne holde høy kvalitet og være relevant. I Strategi for Universitetet i Agder 

2010–2015 står det at et internasjonalt perspektiv skal være integrert i all 

virksomhet ved universitetet. Handlingsplanen bygger på den reviderte Strategi 

for Universitetet i Agder 2010–2015, Rapport fra internasjonaliseringsutvalg 

fra oktober 2009, Plan 2014 og erfaringer fra prosjektet InternBase (sommeren 

2013). Handlingsplanen for internasjonalisering inneholder et begrenset antall 

tiltak for perioden fra februar 2014 til august 2015.  

Flere av tiltakene i handlingsplanen vil ikke kunne fullføres innen august 2015 

og må derfor videreføres. Et eksempel er at handlingsplanen legger opp til økt 

internasjonalisering ved å styrke samarbeidet med prioriterte strategiske 

samarbeidspartnere innen forskning, utdanning, administrasjon og ledelse. 

Målet med et strategisk samarbeid er å utvikle felles kunnskap innenfor felt der 

de to institusjonene har sammenfallende interesser. Ved å samarbeide med 

prioriterte partnere kan institusjonene utvikle gode vitenskapelige 

kontaktpunkt, og felles administrative rutiner kan gjøre samarbeidet og 

utvekslingen enklere for både studenter og ansatte.  

 

Innholdet i rapporten er organisert under fem hovedområder, som følger 

arbeidsutvalgets mandat. De fem hovedområdene er 

1. vitenskapelig og teknisk/administrativt ansatte 

2. studenter 

3. forskning 

4. omdømme 

5. internasjonalisering i samarbeid med næringslivet og regionen 
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Hovedområder med status, delmål og tiltak 

 

HOVEDOMRÅDE 1: Ansatte 

Status og planer 

Universitetet i Agder (UiA) er en del av et internasjonalt akademisk miljø 

(Strategisk plan, sektormål 1), noe som betyr at det skal legges til rette for 

ansattmobilitet, og at det skal utvikles studieprogrammer med undervisning på 

engelsk. 

Mobilitet for ansatte omfatter både utgående og innkommende. Det er behov 

for en gjennomgang av nåværende praksis når det gjelder mottak og integrering 

av internasjonale nyansatte. Dagens praksis og materiell når det gjelder 

mottak/bolig, kurs, skriftlig materiell er lite enhetlige og samordnet innenfor 

organisasjonen og er til dels basert på enkeltpersoners initiativ og ressurser. 

All virksomhet medfører en utfordring for miljøet, og UiA vil i større 

utstrekning legge vekt på en bærekraftig ressursbruk som overordnet ramme 

for handlingsvalg. Det innebærer at man reiser med miljøvennlig 

kollektivtransport der det er hensiktsmessig, og prioriterer lokale/nasjonale 

alternativer, slik at ressursene blir værende på stedet eller i regionen/landet 

man reiser til.  

Strategiplanens vektlegging av engelsk i undervisning og pensum er ett av 

elementene som gjør at det er behov for å utvikle en organisert språkservice på 

UiA. I tillegg er det et behov for assistanse til vitenskapelig ansatte når det 

gjelder språkvask av vitenskapelige arbeider. Språkservice vil således direkte 

kunne bidra til kvalitetssikring av vitenskapelige arbeider, søknader og 

formidling. 

Tiltakene under dette hovedområdet, er i all hovedsak rettet mot vitenskapelig 

og teknisk/administrativt ansatte, men også andre kategorier ansatte vil bli 

berørt av tiltak av typen «internasjonalisering av campus». 
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Delmål og tiltak 

Delmål: UiA har et organisert tilbud om språkservice for ansatte, inkludert 

ph.d kandidater, hvor blant annet språkopplæring av ansatte som skal undervise 

på engelsk inngår. 

Tiltak: Språkservice for vitenskapelig og teknisk/administrativt ansatte 

ved UiA utredes og opprettes. 

 

Delmål: Det er økt utgående mobilitet i form av reiser der vitenskapelig og 

teknisk/administrativt ansatte reiser sammen. Slike reiser har større effekt for 

UiA med hensyn til både markedsføring og faglig samarbeid. 

Tiltak: Fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal oppmuntre til 

reiser der vitenskapelig og teknisk/administrativt ansatte, gjerne også 

internasjonal avdeling, reiser sammen til prioriterte 

samarbeidspartnere. 

 

Delmål: Fellesadministrasjonen, fakultetene og avdeling for lærerutdanning er 

integrert i et felles, standardisert system med høy kvalitet på mottak og 

innfasing av innkommende internasjonale nyansatte. 

Tiltak: Rutiner og praksis for mottak og integrering av utenlandske 

ansatte som er fast ansatt eller på kortere eller lengre besøk, 

gjennomgås med sikte på å etablere et nytt, enhetlig og oppgradert 

system. Arbeidet utføres av en gruppe der personal- og 

organisasjonsavdelingen, internasjonal avdeling og fakultetene er 

representert. 

 

Delmål: Det er en økt andel ansatte på mobilitetsopphold. 

Tiltak: Fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal gjennom 

tilrettelegging av undervisningsoppgaver oppmuntre til og legge til 

rette for mobilitetsopphold.  
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Tiltak: Fellesadministrasjonen skal sørge for at oppdatert informasjon 

om støtteordninger for utlandsopphold ligger lett tilgjengelig på 

Innaskjærs. 

 

Delmål: Det er en økt andel medarbeidere med internasjonal erfaring og/eller 

bakgrunn. 

Tiltak: Fakultetene skal bidra til at alle relevante vitenskapelige 

stillinger utlyses på engelsk i relevante fagfora, i tillegg til gjennom 

UiAs ordinære kanaler (instituttene identifiserer selv hvilke fora som er 

relevante). 

Tiltak: Personal- og organisasjonsavdelingen skal systematisk følge 

opp ansatte som returnerer til UiA etter lengre opphold i utlandet, for å 

fange opp erfaringene som kan komme til nytte for ansatte ved UiA. 

 

Delmål: Reiser for vitenskapelig og teknisk/administrativt ansatte er planlagt 

og gjennomført på en måte som vektlegger en bærekraftig ressursbruk. 

Tiltak: Ved alle reiser benytter man miljøvennlig kollektivtransport der 

det er hensiktsmessig. 

Tiltak: De reisende skal så langt det er mulig velge overnattingssteder 

og øvrige servicetilbud som innebærer lokal verdiskaping, og der 

arbeidsforholdene for de ansatte er i tråd med internasjonale 

konvensjoner.  

 

HOVEDOMRÅDE 2: Studenter 

Status og planer 

UiA skal være en del av et internasjonalt akademisk miljø. Alle 

studieprogrammer skal ta opp globale dimensjoner. I Strategi for Universitetet i 

Agder 2010–2015 er et av målene at alle fakultetene har tilbud om 
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engelskspråklige masterprogrammer og alle bachelor- og masterprogrammer 

har deler av undervisningen og pensumlitteraturen på engelsk. 

På områder der det er aktuelt, skal UiA søke anerkjent, internasjonal 

akkreditering. Det skal legges vekt på et enda tettere og mer robust samarbeid 

med prioriterte internasjonale samarbeidspartnere, hvor det legges til rette for 

mobilitet for både studenter og ansatte. Internasjonal studentrekruttering er 

viktig for universitetets internasjonale profil. UiA er det eneste universitetet i 

Norge som sender flere studenter på utveksling enn det tar imot. 

UiA tilbyr 12 masterprogrammer, 3 halvårsprogrammer og et studium på 30 

ECTS («European integration») med undervisning på engelsk. I tillegg tilbys 

det enkeltemner på engelsk. UiA har ca. 35 studieplasser som finansieres 

gjennom Kvoteprogrammet og har inngått samarbeid om utveksling av 

studenter med over 200 læresteder over hele verden. 

 

Delmål og tiltak 

Delmål: Studiene ved UiA er etterspurt av studenter og anerkjent av 

fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Der det er relevant og interessant, gi 

eksisterende studieprogrammer et mer internasjonalt perspektiv der aspekter 

som bærekraft, solidaritet og dannelse inngår. 

Tiltak: Fakultetene og internasjonal avdeling skal arrangere aktiviteter 

som forbedrer faglig og sosial integrering av de internasjonale 

studentene i fagmiljøene.  

Tiltak: Fakultetene, avdeling for lærerutdanning og internasjonal 

avdeling skal gjennomføre møter og seminarer med studenter som har 

returnert fra et utenlandsopphold, for å kunne samle erfaringer og 

bruke i rekrutteringsprosessen. 

 

Delmål: UiA har gode prioriterte samarbeidspartnere der det legges til rette for 

mobilitet for studenter og ansatte. 
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Tiltak: Fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal lage en liste 

over prioriterte samarbeidspartnere som revideres hvert annet år. 

Tiltak: Fellesadministrasjonen skal sørge for at informasjon om 

mobilitetsordninger og finansieringsmuligheter for studenter skal være 

oppdatert og lett tilgjengelig på universitetets nettsider. 

Tiltak: Det legges til rette for registrering av studentenes 

praksisopphold, inkludert kortere opphold (under 3 måneder).  

 

Delmål: En modell for interfakultær sommerskole basert på trinnvis utbygging 

av eksisterende sommerskole er utredet. 

Tiltak: Det nedsettes en gruppe som skal utrede et tilbud om 

sommerskole ved UiA.  

  

Delmål: Studentene ved UiA har tilbud om «studiepakker» som automatisk gir 

tilsvarende studiepoeng/ECTS-uttelling ved UiA/partnerinstitusjonen. 

Tiltak: Fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal, med hjelp fra 

internasjonal avdeling og sammen med prioriterte samarbeidspartnere 

utvikle «studiepakker» på 30 ECTS for studenter sammen med 

prioriterte samarbeidspartnere. Pakkene skal automatisk gi tilsvarende 

studiepoeng/ECTS-uttelling ved UiA/partnerinstitusjonen. Ved behov 

kan disse utarbeides på tvers av fakultetene. 

 

Delmål: UiA videreutvikler, implementerer og fremmer prinsippene om 

«internasjonalisering hjemme». 

Tiltak: Det skal legges til rette for å bruke internasjonale forelesere 

ved hjelp av moderne teknologier.  

Tiltak: Det skal utvikles studieprogrammer med flere emner som har 

undervisningen på engelsk. 
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Tiltak: All relevant informasjon for studentene skal finnes på engelsk. 

Skilting på campus skal tilrettelegges for et internasjonalt publikum. 

 

HOVEDOMRÅDE 3: Forskning 

Status og planer 

Forskningen er i sin natur internasjonal. Det betyr naturligvis ikke at det ikke 

også foregår forskning som tar utgangspunkt i det regionale eller lokale, men 

også denne forskningen må tåle å bli evaluert i et internasjonalt perspektiv. 

Kravet til økt ekstern finansiering krever økt vektlegging av søknadsskriving. 

Horisont 2020, EUs nye rammeprogram, vil kreve mye av fagmiljøene. I 

tillegg til at de selv konsentrerer seg om det faglige ved prosjektsøknaden, må 

forskerne kunne forvente god oppfølging fra fakultetet og fra sentralt hold for å 

sikre høy kvalitet. UiA samarbeider med Sørlandets Europakontor om 

søknader.   

UiA har en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter og har et stort potensial 

til å bli involvert i flere EU-prosjekter også innenfor samfunnsfagene og 

humaniora. Andelen internasjonale publikasjoner, særlig publikasjoner med 

internasjonale samarbeidspartnere på nivå 2, er lav. 

Det er et uttalt krav fra KD at utdanning og forskning skal knyttes tettere 

sammen. Det betyr blant annet at man i større grad skal inngå avtaler om 

studentutveksling med institusjoner der det også foregår forskningssamarbeid 

og forskermobilitet. Andelen av UiAs forskere på mobilitetsopphold er 

imidlertid svært lav. Å identifisere prioriterte samarbeidspartnere vil kunne 

bidra til å øke volumet på utreisende ansatte og studenter og til å videreutvikle 

samarbeidsrelasjoner i retning av strategiske partnerskap. 

 

Delmål og tiltak 

Delmål: Fakultetene tilrettelegger for internasjonal nettverksbygging og 

forskningssamarbeid for ansatte og stipendiater. Prioriterte samarbeidspartnere 
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danner grunnlaget for UiAs videre satsing på internasjonale strategiske 

partnere. 

Tiltak: Fakultetene skal identifisere prioriterte samarbeidspartnere. 

 

Delmål: Handlingsplan for Charter and Code er implementert innen to år. 

Tiltak: Fellesadministrasjonen følger opp og koordinerer tiltakene i 

handlingsplanen for Charter and Code. 

 

Delmål: UiA har økt antall og kvaliteten på søknader til eksterne 

finansieringskilder som er basert på internasjonalt samarbeid. 

Tiltak: Fakultetene skal sørge for støtte til ansatte som skriver 

søknader til eksterne finansieringskilder. Fellesadministrasjonen skal gi 

støtte, veiledning og kvalitetssikring ved prosjektsøknader til eksterne 

finansieringskilder og oppmuntre til flere søknader om midler gjennom 

samarbeidet med prioriterte samarbeidspartnere. 

Tiltak: Det skal årlig arrangeres mobilitetsseminar med informasjon 

fra eksterne finansieringskilder og ansatte som har erfaring fra 

utenlandsopphold. 

Tiltak: Informasjon om mobilitetsordninger og finansieringsmuligheter 

skal gjennomgås mht. innhold og tilgjengelighet på Innaskjærs. 

 

Delmål: UiA tilbyr relevante språktjenester til forskere. 

Tiltak: Det skal utredes og opprettes en språkservice på UiA der blant 

annet kvalitetssikring av språk i vitenskapelige arbeider inngår. 

 

Delmål: Ph.d -studentene har et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden 

på minimum 4 uker. Utenlandsopphold inngår i planen for stipendperioden. 
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Tiltak: Alle fakultetene utarbeider en oversikt over prioriterte 

samarbeidspartnere tilgjengelig for ph.d.-studentene ved planlegging 

av utenlandsoppholdet. 

Tiltak: Alle ph.d studenter skal veiledes om opphold ved utenlandske 

universiteter. 

 

HOVEDOMRÅDE 4: Omdømme 

Status og planer 

UiA skal befeste og videreutvikle sin internasjonale orientering og posisjon i 

tråd med strategien. I dette ligger også at UiA vil arbeide for å styrke sin 

internasjonale synlighet og sitt internasjonale omdømme. Sentrale virkemidler 

vil være profilering og formidling av faglige aktiviteter, anvendelse av ansatte 

og studenter som ambassadører og deltagelse i internasjonale nettverk. 

UiA er nylig blitt tildelt Senter for fremragende utdanning for MatRIC – 

Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching – 

og har meldt seg på U-Multirank. Det arbeides også med akkreditering av den 

nye Handelshøyskolen for å oppnå The European Quality Improvement System 

(EQUIS) status. Nettsidene til UiA gjennomgår våren 2014 en omfattende 

oppgradering og vil i løpet av 2014 være oppdatert. 

 

Delmål og tiltak 

Delmål: Forskning og utdanning ved UiA er synlig og profileres internasjonalt. 

Tiltak: For å profilere UiA skal ansatte presentere forskning på 

anerkjente internasjonale konferanser og oppmuntres til å formidle sin 

forskning også gjennom andre kanaler enn vitenskapelige tidsskrifter. 

Tiltak: For å bygge UiA som merkevare med et positivt omdømme skal 

gaveprodukter og brosjyrer til markedsføring ha UiAs grafiske profil, 

være lett tilgjengelige og skal være av høy kvalitet.  

Tiltak: Ved reiser og utenlandsopphold får UiA ansatte tilgang til 

oppdatert presentasjonsmateriell.  
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Tiltak: Nettsidene brukes aktivt av alle ansatte til å profilere forskning 

og utdanning ved UiA. 

 

HOVEDOMRÅDE 5: Internasjonalisering i samarbeid med næringslivet 

og regionen 

Status og planer 

Aktiv samhandling med sentrale samfunnsaktører er de siste årene blitt viktig 

for høyere utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. I Strategi for 

Universitetet i Agder 2010–2015 står det at UiA sammen med regionale aktører 

skal delta på internasjonale arenaer for å bidra til utviklingen av regionen som 

et åpent, utadrettet samfunn. Også Universitetsbymeldingene for Kristiansand 

og Grimstad, og Internasjonal strategi for Agder setter tydelig fokus på 

regionens rolle i det internasjonale samarbeidet.  

 

Delmål og tiltak 

Delmål: Med sine etablerte internasjonale nettverk skal UiA bidra til å øke den 

internasjonale profileringen av Agder som region for rekruttering av studenter 

og medarbeidere. 

Tiltak: Studenter og ansatte ved UiA skal aktivt delta i 

internasjonaliseringen av Agder som en del av den regionale 

planleggingen og strategien ved å profilere Grimstad og Kristiansand 

som studentbyer blant et internasjonalt publikum (f.eks. Agder 2020). 

 

Delmål: De fagmiljøene ved UiA som har et relevant internasjonalt nettverk, er 

med på å bidra til å øke internasjonaliseringsprofilen blant bedrifter og 

offentlige institusjoner i regionen. 

Tiltak: Fastsettes på et senere tidspunkt  

 

Delmål: Regionale aktører får støtte i oppbyggingen av partnernettverker i 

andre land gjennom bruk av UiAs etablerte akademiske nettverk. 
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Tiltak: Ansatte inviterer sentrale regionale aktører til å delta på 

relevante internasjonale arrangementer i både nasjonal og 

internasjonalt sammenheng. 

Tiltak: Man utvikler det akademiske nettverket og næringsnettverker 

gjennom de regionale, nasjonale og internasjonale bedriftene og 

næringsklyngene.  

 

Delmål: Det er et økt samarbeid mellom fagmiljøer ved UiA og de regionale 

aktørene. 

 

Tiltak: Faglige enheter og enkeltforskere sender søknader om 

finansiering av internasjonale prosjekter i samarbeid med regionale 

aktører, minst én per fakultet i den neste treårsperioden. 

 

Oppsummering 

UiA skal bruke internasjonalisering strategisk for å nå våre ambisjoner innen 

forskning og utdanning. Internasjonalisering skal være en del av den daglige 

aktiviteten ved universitetet, og handlingsplanen må derfor sees i sammenheng 

med strategiske planer og virksomhetsplaner for fakultetene og andre 

styringsdokumenter for universitetet, og må følges opp i universitetets og 

fakultetenes årsbudsjetter.  

Det forutsettes at fakultetene innarbeider mål og tiltak for å fremme 

internasjonalisering. Økt bevissthet rundt mulighetene som ligger i 

internasjonalt samarbeid vil være av stor betydning dersom man skal kunne 

realisere delmålene som er presentert i handlingsplanen. De ansatte er en 

avgjørende ressurs for internasjonalisering. Fokus på internasjonalisering bør 

settes på agendaen i ledermøter og personalmøter ved alle enheter som et ledd i 

å skape økt fokus på internasjonalisering. Flere av de foreslåtte tiltakene vil 

være av stor betydning for å øke den internasjonale aktiviteten på campusene:  

 Ved utgangen av 2015 er prioriterte samarbeidspartnere identifisert av 

fakultetene, og arbeidet med å identifisere strategiske 

samarbeidspartnere vil da være påbegynt.  
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 For å kunne øke antall innkommende internasjonale studenter er 

utvikling av studiepakker og sommerskole sentralt. 

 Engelsk i undervisning, pensum, forskning og formidling er et 

avgjørende element for vellykket internasjonalisering. Det er derfor 

nødvendig at UiA utvikler en organisert språkservice.    

 For å kunne tiltrekke seg internasjonale medarbeidere må et enhetlig og 

godt mottaksapparat etableres. 
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 Arkivsak: 2014/2208 

Saksbeh: Trygve Greibesland 

Dato: 09.09.2014 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

87/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

Hva saken gjelder 
 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, 

hver i 20 % stilling. Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to 

professorer, en innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består av: 

ledelse og organisering, samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i Europa, og 

vil representere en betydelig styrking av instituttets faglige profil. Tilsettingsperiode vil være 2 

år. 

 

Professor dr. Hanne Foss Hansen (København Universitet, Danmark) er ledende innen sitt 

forskningsfelt i Europa – evaluering av reformer i offentlig virksomhet. CV følger vedlagt. 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møte 04.09.14 følgende enstemmige 

vedtak: 

 
Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Hanne Foss Hansen tilsettes i 20% 

midlertidig stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en periode på 2 år.  

Tiltredelsestidspunkt avtales med instituttet. 

 
Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5: 

Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 

høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 

tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for kallelsen, og sakens 

bakgrunn. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hanne Foss Hansen kalles til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for 

samfunnsvitenskap for en periode på to år. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Vedlegg 

1 Notat fra Inger-Lise Myrvold, datert 09.09.14 

2 Fakultetsstyresak, datert 04.09.14 

3 Notat fra instituttleder Dag Ingvar Jacobsen 

4 CV Hanne Foss Hansen 
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 Personal- og organisasjonsavdelingen Dato: 09.09.2014 

Deres ref.:   
Vår ref.:   

 

Saksbehandler: Inger-Lise Myrvold 
 

E-post: inger.l.myrvold@uia.no 

Fakultet for   

samfunnsvitenskap 
Fakultetsadministrasjonen 

Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand 

Direkte tlf: 38 14 17 65 
 

Kallelse i 20% stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, hver i 20 

% stilling. Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to professorer, en 

innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består av: ledelse og organisering, 

samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i Europa, og vil representere en betydelig 

styrking av instituttets faglige profil. Tilsettingsperiode vil være 2 år. 

 

Professor dr. Hanne Foss Hansen (København Universitet, Danmark) er ledende innen sitt 

forskningsfelt i Europa – evaluering av reformer i offentlig virksomhet. CV følger vedlagt. 

 

Hjemmel for midlertidig tilsetting: Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2, nr. 5 (Kallelse). 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møte 04.09.14 følgende enstemmige vedtak 

(SV-sak 51/14): 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Hanne Foss Hansen tilsettes i 

20% midlertidig stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en 

periode på 2 år. 

 

Tiltredelsestidspunkt avtales med instituttet. 

 

Vi ber om at saken behandles på førstkommende møte i universitetsstyret. 

 

Med hilsen 

 

 

Per Sigurd Sørensen  

Fakultetsdirektør  

  

  

  Inger-Lise Myrvold 

 Seniorrådgiver 
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 Arkivsak: 2014/2208 

Saksbeh: Inger-Lise Myrvold 

Dato: 20.08.2014 

 

Unntatt offentlighet: Ofl. § 25 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 04.09.2014 

 

Kallelse i 20% stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 

 
Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, hver i 20 % 

stilling. Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to professorer, en 

innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består av: ledelse og organisering, 

samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i Europa, og vil representere en betydelig 

styrking av instituttets faglige profil. Tilsettingsperiode vil være 2 år. 

 

Professor dr. Hanne Foss Hansen (København Universitet, Danmark) er ledende innen sitt forskningsfelt 

i Europa – evaluering av reformer i offentlig virksomhet. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter. 
 

Hjemmel for midlertidig tilsetting: Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2, nr. 5 (Kallelse). 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Hanne Foss Hansen tilsettes i 

20% midlertidig stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en 

periode på 2 år. 

 

Tiltredelsestidspunkt avtales med instituttet. 

 

Per Sigurd Sørensen 

Fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Notat fra instituttleder Dag Ingvar Jacobsen 

2 CV Hanne Foss Hansen 
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 Fra: Dag Ingvar Jacobsen 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

 

Kopi til:  

 

  

Dato:  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse av professor II til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag (ISL) – Hanne Foss 

Hansen 

 

Instituttet har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, hver i 20 % stilling. 

Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to 

professorer, en innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består 

av: ledelse og organisering, samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i 

Europa, og vil representere en betydelig styrking av instituttets faglige profil. 

 

I denne forbindelse ønsker vi å kalle: 

 

Professor dr. Hanne Foss Hansen (København Universitet, Danmark) er ledende innen sitt 

forskningsfelt i Europa – evaluering av reformer i offentlig virksomhet. Hun har en særdeles 

relevant forskningsbakgrunn for instituttet, og et meget bredt nordisk kontaktnettverk 

gjennom flere større forskningsprosjekter. Samtidig har hun lang erfaring å søke (og få) 

ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Dette er også en kompetanse instituttet ønsker å 

styrke. 

 

CV for Hansen er vedlagt.  

 

Dag Ingvar Jacobsen 

Instituttleder 
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CV FOR HANNE FOSS HANSEN 

 

 
Personal information  

Surname(s) / First name(s) Hansen / Hanne Foss 
Nationality Danish 

Date of birth 16th September 1957 
Gender Female 

  
Current position Professor 

 
Work experience 

 
 
 
 
 
 

Selected other professional 
experiences and positions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent research projects and 
grants 

 
2004 -: Professor in public administration, Department of Political Science, 

University of Copenhagen. 
1993 - 2004: Associate professor in public administration, Department of Political 

Science, University of Copenhagen.  
1989 - 1993: Associate professor, Copenhagen Business School. 
1982 - 1989:  Researcher, Copenhagen Business School. 
 
2014                       Member of expert group on financing of universities and university 

colleges in Norway, Ministry of Education and Research, Oslo, Norway 
2013 – present       Member of the board of the Danish National Center for Social Research 
2013 – present       Member of international advisory board on research evaluation in Sweden, 

Swedish Research Council.  
2012 – 2013           Member of committee regarding complaint against decision on scientific 

dishonesty, Ministry of Education and Research, Oslo, Norway 
2011 – 2012           Member of evaluation committee regarding regional research institutes, 

the Norwegian Research Council, Oslo, Norway 
2009 – 2011           Staff representative at the board of University of Copenhagen. 
2008 - 2009  Member of the panel evaluating strategic research programmes in Norway   
2008  Member of panel evaluating Danish  Institute for International Studies 
2007 - present        Member of the board of the Norwegian Agency for Quality Assurance in 

Education                          
2007 – 2010           Member of advisory board for the Swedish Agency for Quality Assurance 

in Education                          
2006 - present        Member of the executive board of Structure & Organisation of government 

(SOG), Research committee 27 of the International Political Science 
Association  

2002 - 2008   Member of the board of a research programme on knowledge, education 
and learning, the Research Council of Norway 

1992 - 1998 Member of the Danish Social Science Research Council  
 
 
2012 – 2015   Project leader. "Crisis Management: Administrative Policy and Public 

Organisation in Retrenchment times. Grant from the Velux Foundation. 
2011 – 2013    Participation in "coping with globalization: How do policies to promote 

excellence affect the research community? Project headed by Liv 
Langfeldt, NIFU, Oslo. Grant from the Norwegian Research Council. 

2008 – 2009: Project leader. ‘Research Evaluation: Methods, practice and experience’, 
grant: Danish Agency for Science, Technology and Innovation. 

2005 – 2008:       Project leader. ‘Meta-evaluation: Accumulation of knowledge in a knowledge 
society’, grant: The Danish Council for Independent Research, Social 
Sciences. 

 
  

Education and training 1986:  PhD (organizational theory), Copenhagen Business School. 
 
1982:  MSc (Business economics), Copenhagen Business School. 
 

  
Personal and technical skills 

and competences 
Highly experienced within the field of organizational theory, public administration, evaluation, 
higher education and science policy.  
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Selected recent publications Articles in peer reviewed journals 
Hansen, H. F., 2014. Organisation of evidence-based knowledge production: Evidence 
hierarchies and evidence typologies, Scandinavian Journal of Public Health, 42(Suppl 13): 11-
17. 
Hansen, H. F., 2013. Systemic evaluation governance, Scandinavian Journal of Public 
Administration, 16(3): 47-64. 
Hansen, H. F., 2011. University reforms in Denmark and the challenges for political science, 
European Political Science, 10: 235-247. 
Hansen, H. F. & Rieper, O. 2010. The Politics of Evidence-Based Policy-Making. German 
Policy Studies, 6(2): 87-112. 
Hansen, H. F. & Rieper, O. 2009. The Evidence Movement: The Development and 
Consequences of Methodologies in Review Practices, Evaluation, 15(2): 141-163. 
Hansen, H. F., 2009. Educational Evaluation in  the Scandinavian Countries: Converging or 
Diverging Practices?, Scandinavian Journal of Educational Research, 53(1): 71-87.  
Hansen, H. F., 2008. Systemisk evalueringsstyring: Potentiale og udfordringer, Politik, 11(1): 
54-64. 
Hansen, H. F., 2008. Forvaltningspolitiske reformer: Kontinuitet eller brud, Politik, 11(1): 6-17. 
Hansen, H. F., 2005. Evaluation in and of Public-sector Reform: The Case of Denmark in a 
Nordic Perspective, Scandinavian Political Studies, 28(4): 323-347. 
Hansen, H. F., 2005. Choosing Evaluation models. A Discussion on Evaluation Design,  
Evaluation, 11(4): 447-462. 
Hansen, H. F., 2005. Kvalitet i evalueringspraksis, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1: 27-43. 
Hansen, H. F., 2004. Universiteter: Al den snak om ledelse hvad fører den til?, 
Samfundsøkonomen, 6: 44-51. 
Hansen, H. F., 2002. Hvilken slags politik er forskningspolitik?, Økonomi & Politik, 75(3): 41-
56. 
Hansen, H. F., 2001. Forskningspolitik i vidensamfundet, Samfundsøkonomen, 8: 11-18. 
Hansen, H. F., 2000. Kun i mørke er alle katte grå. Refleksioner oveer copycat-praksis og 
dennes effekter, Politica, 32(3): 245-261. 
Borum, F. & Hansen, H. F., 2000. The local Construction and Enactment of a Standard for 
Research Evaluation, Evaluation, 6(3): 281-299. 
 
Books and scientific reports 
Hansen, H. F. edited together with Berg-Sørensen, A. & Grøn, C. G., 2011.Organiseringen af 
den offentlige sektor. København: Hans Reitzel. 
Hansen, H. F., 2009. Research Evaluation: Methods, Practice and Experience. Danish 
Agency for Science, Technology and Innovation, (også tilgængelig i dansk version). 78p. 
Hansen, H. F. & Rieper, O., 2007. Metodedebatten om evidens. København: akf forlaget. 
120p. 
Hansen, H. F. (red.), 2006. Den organiserede forvaltning. Politik, viden og værdier i samspil. 
København: Forlaget Politiske Studier. 239p. 
Bhatti, Y., Hansen, H. F. & Rieper, O., 2006. Evidensbevægelsens udvikling, organisering og 
arbejdsform. En kortlægningsrapport. København: akf forlaget. 146p. 
Hansen, H. F., 2003. Evaluering i staten: Kontrol, læring eller forandring? København: 
Samfundslitteratur. 197p.   
 
Book chapters  
Hansen, H. F., 2014. 'Quality agencies': the development of regulating and mediating 
organizations in Scandinavian higher education. In M-H Chou & Å Gornitzka (eds.) Building 
the Knowledge Economy in Europe. Cheltenham: Edward Elgar: 188-218. 
Hansen, H. F., 2013. Public sector reforms in Scandinavia: NPM and beyond. In M. Assension 
& C. Madureira (eds.) Handbook of Public Administration. INA, Oiras. 
Hansen, H. F., 2012. Universiteter I en brydningstid: Bologna, Lissabon og den danske 
andedam. I J. Faye & D. B. Pedersen (red.) Hvordan tyres videnssamfundet? Demokrati, 
ledelse og organisering. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne: 285-302. 
Hansen H. F., 2012. Fusionsprocesserne: Frivillighed under tvang I K. Aagard & N. Mejlgaard 
(red.) Dansk forskningspolitik efter årtusindeskiftet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag: 195-
227. 
Hansen, H. F., 2011. NPM in Scandinavia. In T. Christensen & P. Lægreid (eds.) The Ashgate 
Research Companion to New Public Management. Ashgate: Farnham: 113-129.   
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Hansen, H. F. & Rieper, O., 2009. Institutionalization of Second-order Evidence Producing 
Organizations. In Rieper, o., Leeuw, F. & Lings, T. (eds.) The Evidence Book. Transaction 
Publishers: 27-49. 
Hansen, H. F. & T. B. Jørgensen, 2009. Den danske forvaltningsmodel og globaliseringens 
udfordringer. I Marcussen, M. & Ronit, K. (red.) Globaliseringens udfordringer. Politiske og 
administrative modeller under pres. København: Hans Reitzels Forlag: 36-64. 
Hansen, H. F. & Rieper, O., 2009. Evidensbevægelsens rødder, formål og organisering. I 
Grimen, H. & Terum, L. I. (red.) Evidensbasert profesjonsutøvelse. Oslo: Abstrakt forlag: 17-
37. 
Hansen, H. F., 2007. Evalueringsstyring: Udfordringer for offentlig ledelse. I Bukh, P. N. & 
Hildebrandt, S. (red.) Ledelseshåndbogen Offentlig Ledelse. Børsens Forlag.    
Hansen, H. F. & Pedersen, L. H., 2006. The Dynamics of Regulatory Reform. In Christensen, 
T. & Lægreid, P. (eds.) Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. 
Cheltenham: Edvard Elgar: 328-355. 
Hansen, H. F., 2004. Videnskab og forskning. I Andersen, H. (red.) Sociologi – en grundbog til 
et fag. København: Hans Reitzels Forlag: 260-274. 
Borum, F. & Hansen, H. F., 2002. Forskningsevaluering. Lokale standarders konstruktion, 
anvendelse og betydning. I Hansson, F. & Jørgensen, B. H. (red.) Forskningens dilemmaer. 
København: Samfundslitteratur: 75-101. 
Hansen, H. F., 2001. Rejsende praksis: Hvilke forhold påvirker udviklingen af 
evalueringspraksis  på forskellige politikområder?. I Dahler-Larsen, P. & Krogstrup, H. K. 
(red.) Tendenser i evaluering. Odense: Odense Universitetsforlag: 109-129. 
Hansen, H. F., 2000. Dynamisk inerti: Universitetssektoren gennem 35 år. I Antonsen, M. & 
Jørgensen, T. B. (red.) Forandring i teori og praksis. København: DJØF’s Forlag: 275-312. 
 
 

University of Copenhagen, June 
2014 

            
           Hanne Foss Hansen 
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 Arkivsak: 2014/2204 

Saksbeh: Trygve Greibesland 

Dato: 09.09.2014 

 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

88/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

Hva saken gjelder 
 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, 

hver i 20 % stilling. Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to 

professorer, en innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består av: 

ledelse og organisering, samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i Europa, og 

vil representere en betydelig styrking av instituttets faglige profil. Tilsettingsperiode vil være 2 

år. 

 

Professor dr. Simona Piattoni (Universitta di Trento, Italia) er ledende innen sitt forskningsfelt i 

Europa – flernivåstyring og europeisk integrasjon. CV følger vedlagt.  

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møte 04.09.14 følgende enstemmige 

vedtak: 

 
Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Simona Piattoni tilsettes i 20% 

midlertidig stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en periode på 2 år. 

Tiltredelsestidspunkt avtales med instituttet. 

 

Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5: 
Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 

høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 

tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for kallelsen, og sakens 

bakgrunn. 

 

Forslag til vedtak: 

Simona Piattoni kalles til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for 

samfunnsvitenskap for en periode på to år.  
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Tor A. Aagedal 

 

 

Saksunderlag 

 

Vedlegg 

1 Notat fra Inger-Lise Myrvold, datert 09.09.14 

2 Fakultetsstyresak, datert 04.09.14 

3 Notat fra instituttleder Dag Ingvar Jacobsen 

4 CV Simona Piattoni 
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 Personal- og organisasjonsavdelingen Dato: 09.09.2014 

Deres ref.:   
Vår ref.:   

 

Saksbehandler: Inger-Lise Myrvold 
 

E-post: inger.l.myrvold@uia.no 

Fakultet for   

samfunnsvitenskap 
Fakultetsadministrasjonen 

Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand 

Direkte tlf: 38 14 17 65 
 

Kallelse i 20% stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, hver i 20 

% stilling. Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to professorer, en 

innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består av: ledelse og organisering, 

samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i Europa, og vil representere en betydelig 

styrking av instituttets faglige profil. Tilsettingsperiode vil være 2 år. 

 

Professor dr. Simona Piattoni (Universitta di Trento, Italia) er ledende innen sitt forskningsfelt i Europa 

– flernivåstyring og europeisk integrasjon.  CV følger vedlagt. 

 

Hjemmel for midlertidig tilsetting: Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2, nr. 5 (Kallelse). 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap fattet i møte 04.09.14 følgende enstemmige vedtak 

(SV-sak 50/14): 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Simona Piattoni tilsettes i 20% 

midlertidig stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en periode 

på 2 år. 

 

Tiltredelsestidspunkt avtales med instituttet. 

 

Vi ber om at saken behandles på førstkommende møte i universitetsstyret. 

 

Med hilsen 

 

 

Per Sigurd Sørensen  

Fakultetsdirektør  

  

  

  Inger-Lise Myrvold 

 Seniorrådgiver 
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 Arkivsak: 2014/2204 

Saksbeh: Inger-Lise Myrvold 

Dato: 20.08.2014 

 

Unntatt offentlighet: Ofl. § 25 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 04.09.2014 

 

Kallelse i 20% stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 

 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, 

hver i 20 % stilling. Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to 

professorer, en innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består av: 

ledelse og organisering, samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i Europa, og 

vil representere en betydelig styrking av instituttets faglige profil. Tilsettingsperiode vil være 2 

år. 

 

Professor dr. Simona Piattoni (Universitta di Trento, Italia) er ledende innen sitt forskningsfelt i 

Europa – flernivåstyring og europeisk integrasjon.  

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter. 

 

Hjemmel for midlertidig tilsetting: Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2, nr. 5 (Kallelse). 

  

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at Simona Piattoni tilsettes i 20% 

midlertidig stilling som professor II ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en periode 

på 2 år. 

 

Tiltredelsestidspunkt avtales med instituttet. 

 

 

Per Sigurd Sørensen 

Fakultetsdirektør 

 

 

Vedlegg 

1 Notat fra instituttleder Dag Ingvar Jacobsen 

2 CV Simona Piattoni 
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 Fra: Dag Ingvar Jacobsen 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

 

Kopi til:  

 

  

Dato:  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse av professor II til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag (ISL) – Simona 

Piattoni 

 

Instituttet har i perioden 2009-2013 engasjert fire professor II, hver i 20 % stilling. 

Kontraktene til disse stillingene gikk ut høsten 2013.  

 

Instituttet ønsker å fortsette ordningen i noe mindre omfang enn tidligere ved å kalle to 

professorer, en innenfor hvert av de to forskningsområdene/gruppene som instituttet består 

av: ledelse og organisering, samt europeisk integrasjon. Disse to er ledende på sine felt i 

Europa, og vil representere en betydelig styrking av instituttets faglige profil. 

 

I denne forbindelse ønsker vi å kalle: 

 

Professor dr. Simona Piattoni (Universitta di Trento, Italia) er ledende innen sitt 

forskningsfelt i Europa – flernivåstyring og europeisk integrasjon. Hun er for tiden president 

ECPR, som er den europeiske statsviterforeningen. Med sitt brede nettverk og lange 

forksningserfaring vil hun representere en viktig styrking av både undervisning og forskning 

på et sentralt område for instituttet.  

 

CV for Piattoni er vedlagt. 

 

Dag Ingvar Jacobsen 

Instituttleder 
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SIMONA PIATTONI 

 

Department of Sociology and Social Research 
Faculty of Sociology 
University of Trento 
Via Verdi, 26 
38122 Trento, Italy 
Tel: +39-0461-281359 
Fax: +39-0461-281348 
E-Mail: simona.piattoni@unitn.it 
(publications from page 13) 

 

 

Curriculum vitae 

 

Education  

PhD in Political Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (USA), June 
1996. 

M.A. in Economics and Social Sciences (DES), “Luigi Bocconi” University, Milano (Italy), 
December 1985. 

Laurea (Gymnasium baccalaureate) in Classical Studies, Liceo-Ginnasio “Giuseppe Parini”, 
Milano (Italy), July 1979.   

 

Academic positions 

Full Professor of Political Science, University of Trento (Italy), from November 12, 2011. 

Full Professor of European Integration Politics, University of Innsbruck (Austria), October 1, 
2010-November 11, 2011.  

Sabbatical, November 1, 2007-October 31, 2008. 

Associate Professor (tenured) of Political Science, Faculty of Sociology, University of Trento, 
November 2000-September 2010.  

One-year contract, Faculty of Sociology, University of Trento, for the course: “Sociology of 
Local Communities”, November 1999-October 2000. 

Associate Professor (tenured) of Comparative Politics, Department of Political Science, 
University of Tromsø (Norway), October 1996-October 1999.  
Assistant Professor of Comparative Politics, Department of Political Science, University of 
Tromsø (Norway), October 1994-October 1996.  

 

Prizes and other academic acknowledgments  

Jean Monnet Module Cities and Regions in European Multi-Level Governance, funded by 
the Jean Monnet Project 2003, European Commission, 2003-2006. 

Jean Monnet Fellowship, Robert Schuman Centre for Advanced Research, European 
University Institute, Florence, 1999-2000. 

Scholarship for the study of German, "Minda de Gunzburg" Center for European Studies di 
Harvard, Summer 1991. 

Dissertation grant, MacArthur Foundation, 1991. 

Dissertation grant, Social Science Research Council, 1990. 

Golden medal as “Best 1985-86 student”, Bocconi University, Milano, settembre 1986. 
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AIESEC Internship in Management Games, Wroclaw Polytechnic (Poland), Summer 1983. 

 

Previous teaching activity 

Teaching Assistant to Prof. Ellen Immergut, Department of Political Science, MIT for the 
course "Controversies in Public Policy", January-May 1994.  

Teaching Assistant to Prof. Ellen Immergut, Department of Political Science, MIT for the 
course "Theories of Public Policy", September-December 1993.  

Teaching Assistant to Prof. Douglas Forsyth, History Section, MIT For the course  "World 
History: The Last Hundred Years", January- May 1991.  

Teaching Assistant to Prof. Ellen Immergut, Department of Political SCience, MIT for the 
course "Politics and Public Policy", January-May 1990. 

 

Other teaching activities 

Lectures on “Multi-Level Governance” and “Cohesion Policy” at the UiA European 
Integration Summer School “Current Issues in the European Union”, July 14-August 6, 2011, 
Universitetet i Agder, Kristiansand (Norway). 

Lecture in “Multi-Level Governance: The Political View”, International Winter School on 
Federalism and Governance, University of Innsbruck, 2 February, 2010. 

Module on “The Italian party system” in the Master’s programme Women, Politics, 
Institutions, University of Trento, 2005, 2006, 2007, 2009. 

Module on “Women and Politics” in the Master’s programme in Gender Policies, University 
of Trento, 2005. 

Course in “Regionalism and European Integration” in the Comparative and European 
Politics doctoral program of the Universities of Siena and Trento, 2001-02, 2003-04, 2005-
06. 

Lecture series on “Regional Governance” and “Public Policy Debates” for the Master 
program in Local Development in the Balkans (now Joint European Master in Comparative 
Local Development – CoDe), Universities of Trento, Bolzano, Regensburg, since 2001. 

Lectures on “Regional Governance” at the Trento-Innsbruck International Summer School, 
2000-2004. 

Lecture series on “Regionalism and European Integration” at the doctoral program in 
Sociology and Social Research, University of Trento, 2000-2001. 

 

Doctoral thesis supervision 

Davide Denti (University of Trento): “Building EU Member States: EU Enlargement 
Strategies Towards Contested Candidate Countries” (provisional title), 2012-2015.  

Mariya Shisheva (University of Trento): “The Impact of European Union Asylum Policy on 
Domestic Asylum Policy in Germany and Britain: 1990-2007”, 2006-2009. 

Valentina Gentile (University of Siena): “EU pressures on European regions: investigating 
regional response to cohesion policy. A comparative study of Molise and Cantabria”, 2005-
2008. 

Nicoletta di Sotto (University of Siena): “Il processo d’integrazione Europea: una nuova 
risorsa per i partiti regionalisti?”, 2003-2006. 

Giorgia Nesti (University of Siena): “Between Interests and Knowledge: Transnational 
Networks, Regional Policy and the Challenge of the Information Society”, 2001-2004.  

Toini Løvseth (University of Tromsø): “Socio-political Networks and Regional Development: 
The Cases of Southern Italy and Northern Norway”, 1999-2004. 
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Organizational activities 

Eramsus coordinator, School of International Studies, University of Trento, September 
2009-September 2010. 

Director of two-year Master’s programme in European and International Studies, School of 
International Studies, University of Trento, Italy, March 2006-October 2007. 

Faculty coordinator of the two-year Master’s programme in European and International 
Studies, School of International Studies, University of Trento, Italy, November 2003-
October 2007. 

Member of the Erasmus Committee for the Faculty of Sociology, University of Trento 
(Scandinavia, Netherlands). 

 

National and international review activity 

Member of the International Advisory Board of the project “Informal Governance” 
(Svenska Jubileumsfond). 

Evaluator for the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) Shifts in 
Governance (SiG) research project; the final conference, reporting and assessing the final 
results, was held in the Royal Theatre, The Hague, the Netherlands, March 31 2011. 

Evaluator DAAD-Villa Vigoni scholar exchange programme of the Ateneo Italo-
Tedesco/Deutsch-Italienisches Hochschulzentrum, 2005-08. 

Evaluator of research projects for the Dutch Organization for Scientific Research (NWO), 
March 2003. 

Evaluator of research projects for Fund for Scientific Research - Flanders (Belgium) (FWO), 
January 2001. 

Reviewer for: American Political Science Review, Cambridge University Press, Comparative 
Political Studies, European Integration online Papers, European Journal of Political 
Research, European Political Science Review, French Politics, Governance, Journal of 
European Integration, Journal of European Public Policy, Oxford University Press, Public 
Administration, Political Studies Review, Publius: The Journal of Federalism, Regional and 
Federal Studies, Regulation and Governance, Rivista Italiana di Scienza Politica, Rivista 
Italiana di Politiche Pubbliche, West European Politics. 

 

Editorial activity 

Member of the Editorial Board of Rivista Italiana di Politiche Pubbliche (RIPP), 2011-2015. 

Member of the Editorial Board of the European Journal of Political Research, 2008-2014. 

Corresponding Editor of Meridiana, 2004-2010. 

Co-editor of Rivista Italiana di Scienza Politica (RISP), 2003-2009. 

Member of the Editorial Board of Regional and Federal Studies, 2003-2006. 

Corresponding Editor of EPS-European Political Science, 2001-2011. 

 

Membership in associations and scientific committees 

Chair of the Executive Committee of the European Consortium for Political Research (ECPR), 
2012-2015.  

President of the Conference Group on Italian Politics and Society - CONGRIPS (organized 
section of the American Political Science Association), September 2011-August 2013.  

Member of the Executive Committee of the European Consortium for Political Research 
(ECPR), 2009-2015.  
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Member of the International Political Science Association (IPSA) since 2006. 

Member of the Executive Committee of the Conference Group on Italian Politics and 
Society (CONGRIPS - organized section of the American Political Science Association), since 
2000. 

Member of the Standing Group on Federalism of the European Consortium for Political 
Research, since 1999. 

Member of the Società Italiana di Scienza Politica (SISP), since 1994. 

Member of the American Political Science Association (APSA), since 1992. 

 

Main research interests  

1. "EU Democracy: Which Standards?" A theoretical and empirical investigation into the 
standards for democratic governance in the EU. 

2. “The Committee of the Regions: A Consultative or a Representative Body?” A theoretical 
and empirical research into the hybrid nature of the CoR and its contribution to EU 
democratic governance.  

3. "Multi-Level Governance" The transformation of center-periphery relations under the 
impact of European integration. 

4. "Clientelism, Patronage, Corruption." A comparative inquiry into contemporary 
clientelism, patronage and corruption. 

 

Research activity 

Principal investigator of the Jean Monnet Information and Research Activities “European 
Union Governance Democracy” (series of workshops plus an international conference), 
2012-2013.  

Participation in the MIUR-PRIN research project “An Ever More Flexible Union? The Treaty 
of Lisbon and After” coordinated by Prof. Maurizio Ferrera, University of Milan, 2009-2011 
(2010-2012). 

Participation in the MIUR-PRIN research project “Il processo d’integrazione europea in una 
fase di stallo istituzionale: mutamenti nelle sfere della rappresentanza politica, dei processi 
decisionali e della cittadinanza sociale” coordinated by Prof. Maurizio Cotta, University of 
Siena, 2008-2009. 

Team Leader (Team 9) and Institutional representative of the University of Trento within 
the Network of Excellence EU-CONSENT: Wider Europe, Deeper Integration (scientific 
coordinator Prof. Wolfgang Wessels, University of Cologne), 2005-2009. 

Participation in the MIUR-PRIN research project “Challenges to the New European Polity: 
Identity, Representation, Citizenship and Public Policies” coordinated by Prof. Sergio 
Fabbrini, University of Trento, 2006-2007. 

Participation to the “Organized Civil Society and European Governance-CIVGOV” research 
project (coordinated by Carlo Ruzza, University of Trento and financed by the European 
Commission-V Framework Programme), as coordinator of the sector on Regionalism-
Structural Funds, 2003-2006. 

Participation in the MIUR-PRIN research project “European Governance as Institutional 
Learning” coordinated by Prof. Sergio Fabbrini, University of Trento, 2004-2005. 

Participation in the MIUR-PRIN research project “Italy within the new system of European 
governance. Elites, institutions, networks” coordinated by Sergio Fabbrini, University of 
Trento, 2002-2003. 

Participation in the MIUR-PRIN research project “Supranational governance and Italian 
politics. Government institutions, political culture, and public policies in the process of 
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European integration” coordinated by Prof. Maurizio Ferrera, University of Pavia, 2000-
2001.  

“Flexible specialization within a multi-plant firm: the GFT (Gruppo Finanziario Tessile) case” 
in cooperation with Prof. Charles Sabel, Department of Political Science, MIT, January-June 
1989.  

“Italian macroeconomic policy in the Seventies and Eighties” in cooperation with Prof. 
Richard Locke, Sloan School of Management and Department of Political Science, MIT, 
September-December 1989. 

“La politica di incentivazione alla formazione di capitale fisso in Italia nel dopoguerra” in co-
operation with Prof. Giuliano Mussati, Department of Industrial Economics, "Luigi Bocconi" 
University, Milano, January 1986-July 1987. 

 

Grants 

LLP-Jean Monnet Information and Research Activities EUGODEM “European Union 
Governance Democracy” (€31,245), 2012-2013.  

Network of Excellence EU-CONSENT funds (€35,000) for activities connected with the 
project “Wider Europe, Deeper Integration” (scientific coordinator Prof. Wolfgang Wessels, 
University of Cologne), 2005-2009. 

LLP-Jean Monnet Module “Cities and Regions in European Multi-Level Governance” funds 
(€11,800), 2003-2006. 

Framework V research grant (€ 10,000), “Informal Governance in the European Union”, 
European Commission, 2001-2003. 

Research Funds from the Norwegian National Research Council (NFR) and from the Faculty 
of Social Sciences of the University of Tromsø, Norway, for the project “Clientelism, 
Interests and Democratic Representation”, 1998. 

 

 Scholarships 

Six-month Doctoral Research Award from the Istituto Italiano per il Commercio Estero 
(Italy), January-June 1993. 

Six-month Doctoral Dissertation Scholarship from the MacArthur Foundation (USA), July-
December 1992. 

Yearly International Doctoral Research Fellowship from the Social Science Research Council 
(USA), August 1991-July 1992. 

 

Temporary affiliations and visitorships 

Visiting Scholar at the Institute for Governmental Studies (IGS), University of California, 
Berkeley, June-August 2008. 

Visiting Scholar at the Institute for Governmental Studies (IGS), University of California, 
Berkeley, July-August 2005. 

Visiting Scholar at the Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, Germany (June-
July 2004).  

Jean Monnet Fellow at the Robert Schuman Centre for Advanced Research, European 
University Institute, San Domenico di Fiesole, Italy (September 2000-May 2001). 

Visiting scholar at the Robert Schuman Centre for Advanced Research, European University 
Institute, San Domenico di Fiesole, Italy (August 1998, September 1999-May 2000).  

Graduate student affiliate at the “Minda de Gunzburg” Center for European Studies, 
Harvard University, Cambridge, MA, USA (1992-1994). 
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Other academic activities (conference organization) 

Convenor of two panels on “The European Union: Which Governance Architectures for 
Which Democracy” at the SGEU 7th Pan-European Conference on the European Union, The 
Hague, 5-7 June 2014.   

Convenor of the conference “The European Union: What Institutional Architecture for 
Which Type of Democracy?”, University of Trento, 3 June 2013.  

Convenor of the panel “Sovranità sotto tutela o tutela della sovranità? L’Unione Europea al 
tempo della crisi”, at the Festival dell’Economia 8th edition on Sovranità di  conflitto, 
Trento-Rovereto, May 30-June 2.  

Convenor of the conference “The European Union: What Institutional Architecture for 
Which Type of Democracy? Federalism, Compound Democracy, Multi-Level Governance 
and Directly Deliberative Polyarchy Compared”, University of Innsbruck, 22-23 September 
2011. 

Chair of the panel “Clientelismi e trasformismi vecchi e nuovi”, sezione su Sistema Politico 
Italiano (convenors Annarita Criscitiello and Francesco Raniolo), Palermo, Dipartimento di 
Studi su Politica, Diritto e Società “Gaetano Mosca”, 8 - 10 settembre 2011 

Convenor of the panel “Creating Transnational Higher Education Areas: Partnership, 
Competitiveness, Development” in Section 51, ECPR 6th General Conference, Reykjavik 
25-27 August, 2011 

Co-convenor (with Fabio Franchino, University of Milano) of the European Studies Section 
at the Società Italiana di Scienza Politica (SISP) annual meeting, IUAV, Venezia, 15-17 
September 2010.  

Convenor and Chair of the ECPR-APSA panel “Investing in Governance in the EU and the 
US”, at the 2010 APSA annual conference, Washington DC, September 2-5, 2010. 

Convenor of the conference “Creating Transnational Higher Education Areas. Partnership, 
Competitiveness, and Development”, University of Trento, July 7-8, 2010 

Co-convenor (with Marco Giuliani, University of Milano) of the European Studies Section 
and Chair of the workshop “Governance Democracy: Structures, Problems, Solutions,” at 
the Società Italiana di Scienza Politica (SISP) annual meeting, LUISS, Rome, 17-19 
September 2009.  

Organizer of the workshop on “Multi-Level Governance: Theory and Practice” within the 
CINEFOGO conference The Governance of the European Union: theories, practices, and 
myths, Brussels, 25-26 January, 2008. 

Organizer of the conference on Multi-Level Governance: Theory and Practice, University of 
Trento, May 25-26, 2007. 

Co-chair (with Philip Manow, MPIfG) of the Section on “Quality of Democracy - Patronage 
and Corruption in Europe: A Comparative Assessment”, ECPR General Conference, 
Budapest, September 19-21, 2005. 

Co-organizer (with Sergio Fabbrini and Marco Brunazzo, University of Trento) of the Società 
Italiana di Scienza Politica (SISP) annual meeting, Trento, 14-16 September 2003.  

Organizer and Chair of the panel “Rationality and Culture in Comparative Politics: Revisiting 
Classics in Italian Politics”, American Political Science Association annual meeting, 
Philadelphia, 28-31 August 2003. 

Vice-Chair (Chair Riccardo Scartezzini, University of Trento) and organizer of the Euresco 
(ESF) Conference Building European Identity: Regional, National, Supranational, 
Acquafredda di Maratea, 25-29 June 2003. 
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Co-organizer (with Daniela Giannetti, University of Bologna, and Francesco Zucchini, 
University of Milano) of the panel “Paradigmi metodologici a confronto” at the Società 
Italiana di Scienza Politica annual meeting, Genova 18-19 September 2002. 

Co-organizer (with Giorgio Giraudi, University of Calabria) of the panel “L'europeizzazione 
dei sistemi politici nazionali in prospettiva comparata” at the Società Italiana di Scienza 
Politica annual meeting, Genova 18-19 September 2002. 

Organizer and Chair of the panel "Italy Between Europeanization and Decentralization", at 
the American Political Science Association annual meeting, Boston, 29 August-1 September 
2002. 

Co-organizer (with Thomas Christiansen, University of Wales at Aberystwyth) at the 
conference Informal Governance in the European Union, European University Institute, San 
Domenico di Fiesole (FI), 13-15 June 2002. 

Organizer of the conference Le nuove relazioni centro-periferia e società-stato. Italia fra 
eredità storica ed europeizzazione, University of Trento, 15 November 2001. 

Organizer and Chair of the panel “In Search of Normality: Economic and Political Reforms in 
Italy and Japan”, American Political Science Association annual meeting, San Francisco, 30 
August-2 September, 2001. 

Co-organizer (with Sergio Fabbrini, University of Trento) of the panel “La personalizzazione 
della politica italiana in prospettiva comparata”, Società Italiana di Scienza Politica annual 
meeting, Napoli, 28-30 September 2000. 

Co-organizer (with Michael Keating, European University Institute) of the workshop 
“Beyond the nation state. New political spaces in Europe”, European University Institute, 
June2, 2000. 

Organizer of the workshop "Clientelism, Informal Networks and Political Entrepreneurship 
in the European Union" at the ECPR Joint Sessions, Copenhagen, 14-19 April 2000. 

Organizer of the panel “Spoiling Democracy with the Spoils: Clientelism and Patronage in 
Modern Europe”, Conference of Europeanists, Chicago, 30 March-1 April, 2000. 

Organizer of the panel “The 'New South': New Research on an Old Question”, American 
Political Science Association annual meeting, Atlanta, 2-5 September 1999. 

Co-organizer (with Knut H. Mikalsen, University of Tromsø, Norway) of the 
Fredagsseminaret, Department of Political Science, University of Tromsø, October 1994-
May 1995. 

Co-organizer (with Robert Putnam and Charles Maier, Harvard University, and Douglas 
Forsyth, MIT) of the conference Reconstituting Italy, "Minda de Gunzburg" Center for 
European Studies, Harvard University, 4-6 February, 1994.  

Co-director (with Robert Putnam, Harvard University, and Douglas Forsyth, MIT), of the 
Italian Study Group, "Minda de Gunzburg" Center for European Studies, Harvard University, 
September 1993-May 1994.  

Co-organizer (with Richard Locke, MIT) of the Political Economy Brown Bag Lunch Series, 
Department of Political Science, MIT, September-December 1989. 

 

Presentations of papers at conferences and workshops  

“Elections in Multilevel Political Systems: Implications for Representative Democracy in 
Times of Crisis”, paper presented at the conference on What Form of Government for the 
European Union and the Eurozone?, Tilburg Law School, the Netherlands, 5-6 June 2014. 

“The European Union: Legitimating Values, Democratic Principles and Institutional 
Architectures”, paper presented at the SGEU 7th Pan- European Conference on the 
Europeans Union, The Hague 5-7 June 2014.  
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“Elections in Multi-Level Political Systems: Top-Down and Bottom-Up Processes”, at the 
EUDO conference on Elections in Europe in Times of Crisis, panel “Nationalization of 
European Elections v. Europeanization of National Elections, EUI, Florence, 28-29 
November 2013. 

“Bureaucracy”, at the First Workshop on the Oxford Handbook of Italian Politics, SAIS-Johns 
Hopkins University Bologna Center, Palazzo Malvezzi, Bologna, 14.01.2013.  

“Exploring Macro-Regions in Europe Through the Lens of Multi-Level Governance”, at the 
workshop on Macroregionalization in Europe: Theoretical Approaches and Empirical 
Evidence, University of Agder, Kristiansand, 13-14.12.2012.  

“Rethinking Representative Democracy in Europe”, at the conference Reconnecting the 
Public with the EU – Not Just in Britain, The Federal Trust, Mary Sumner House, London, 
12.12.2012.  

“Integration Through Crises: Neo-Neofunctionalism Strikes Back!”, at the 6th Pan-European 
Conference on the European Union, Section “Theories of European Integration”, Tampere, 
12-15 September 2012. 

“Representation as Delegation: A Basis for EU Democracy?”, at the workshop The 
Democratization of the European Polity. Regress or Under-exploited Potential?, Paul 
Blokker (Chair), Trento, 5 June 2012.  

“Between Territorial, Functional and Institutional Representation: CoR’s ‘Mission 
Impossible’?”, at the conference New Trends in Political representation in the EU: Still 
democratic?, Dario Castiglione and Sandra Kröger (Chairs), University of Exeter, 24-26 May 
2012.  

“Institutional Structures for the EU Compared: Some Questions”, paper presented at the 
conference on The European Union: What Institutional Architecture for Which Type of 
Democracy?, University of Innsbruck, 22-23 September 2011. 

Discussant of the papers of the CONGRIPS panel on “The Italian Political System 150 Years 
On: The Risorgimento’s Relevance Today”, American Political Science Association annual 
meeting, 1-4 September 2011. 

“MLG as political mobilization (politics), as authoritative decision-making (policy) and as 
state restructuring (polity)”, at the conference on Multi-Level Governance in the Wider 
Europe: Taking ‘Governance’ Seriously, Cardiff, 7-8 July 2011.  

Discussant of the papers of the CONGRIPS panel on “The Italian Political System 150 Years 
On: The Risorgimento’s Relevance Today”, APSA annual meeting, 1-4 September 2011.  

“Representation as Authorization: A Basis for EU Democracy?”, paper presented at the 
panel on “Challenges to Representative Democracy in the EU: Recent Theoretical 
Advancement” organized by Sandra Kröger and Dawid Friedrich, at the 18th International 
Conference of Europeanists, Barcelona, June 20-22, 2011. 

Keynote address on “Multi-Level Governance” at the NWO (Netherlands Organisation for 
Scientific Research) Shifts in Governance (SiG) final conference, Royal Theatre, The Hague, 
the Netherlands, March 31 2011. 

 “Blurring Political and Functional Representation: Sub-national Territorial Interests in 
European Multi-Level Governance”, at the panel on “Re-Organizing Interests: The Process 
of Political representation in the Global Age”, APSA annual conference, Washington Sept. 
2-5, 2010. 

“Blurring Political and Functional Representation: Sub-national Territorial Interests in 
European Multi-Level Governance”, at the panel on “Constructed Interests: The Process of 
Political Representation in the Global Age” organized by Peter Hall, Wade Jacoby, Jonah 
Levy and Sophie Meunier, Seventeenth International Conference of Europeanists, Montreal, 
April 15-17, 2010.  
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“The Problematic Coexistence between Territorial and Functional Representation”, at the 
panel “Territorial and Functional Representation in EU Governance” organized by Michèle 
Knodt, Christine Quittkat and Justin Greenwood, Second IPSA International Conference, 
University of Luxemburg, March 18-20, 2010. 

“Multi-Level Governance. A Political Perspective”, EURAC-University of Innsbruck Winter 
School on Federalism and Governance, February 2, 2010.  

“From Bologna to Lisbon, and Back: The Political Uses of the Lisbon ‘Script’ between Shared 
Goals and National Trajectories in European Higher Education Policy”, with Giliberto 
Capano (University of Bologna-Forlì) at the international conference “The Future of 
Europe”, University of Exeter, 21-22 January 2010.  

“Reconnecting Representative and Participatory/Deliberative Democracy in Subnational 
Interactive Governance”, at the international conference “Governance Networks: 
Democracy, Policy Innovation and Global regulation”, Center for Democratic Governance, 
Copenhagen, 2-4 December, 2009. 

“Partnership - Principle and Practice”, Committee of the Regions OPEN DAYS, Brussels, 
October 7, 2009. 

“MLG: A Historical and Conceptual Analysis”, Workshop on Subnational Governance, 
University of Konstanz, 26-27 June, 2009.  

“Building Multi-Level Governance in the EU: Does it Work?”, paper presented at the 
Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger, MIT, 8-9 May, 2009.  

“Building Up the European Higher Education Area: The Struggle Between Common 
Problems, ‘Shared’ Goals and National Trajectories”, with Giliberto Capano (University of 
Bologna-Forlì), Workshop on “The Politics of Governance Architectures: Institutions, 
Power, and Public Policy in the EU Lisbon Strategy,” ECPR Joint Sessions, Lisbon, 14-19 
April, 2009. 

“Subnational Governments and Non-Governmental Organizations. A Difficult Coexistence 
within MLG?”, Session 3: "Which challenges for MLG in the EU?", Ateliers of the Committee 
of the Regions, October 10, 2008.  

“Trends in the Evolution of Particularistic Politics in Italy: Hypotheses on the Influence of 
Different Electoral Systems on Clientelism and Corruption”, Section 11 – Comparative 
Politics, panel “New Approaches to Clientelism”, American Political Science Association 
annual meeting, Boston, August 27-31, 2008. 

“Multi-Level Governance: A Conceptual Analysis”, in the Fourth Trans-Atlantic Dialogue 
(4TAD) conference on “The Status of Inter-governmental Relations and Multi-Level 
Governance in Europe and the US”, Università Bocconi, Milano, June 12-14, 2008. 

“The European Parliament and the European Demos”, respondent to a presentation by 
Andrew Duff, MEP, The Federal Trust, London, April 25, 2008. 

“Multi-Level Governance in the EU: The Theoretical Challenge”, University of Pittsburgh, 
European Union Center of Excellence-European Studies Center, April 17, 2008. 

“Is Europe Changing Italian Politics?”, Center for International Studies, MIT, Cambridge, 
MA, April 15, 2008. 

“Multi-Level Governance in the EU: The Theoretical Challenge”, Minda de Gunzburg Center 
for European Studies, Harvard University, Cambridge, MA, April 14, 2008. 

“Multi-Level Governance: A Conceptual Analysis. Facing the Theoretical Challenge”, 
Workshop “Multi-Level Governance: Theory and Practice”, CINEFOGO Conference The 
Governance of the European Union: theories, practices and myths, Brussels, 25-26 January 
2008. 

“The Democratic Principles”, EU-CONSENT Cross-Cutting Working Group “Deepening 
Constitutional and Institutional Change in the EU”, Brussels, January 17, 2008. 
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“L’Italia nel processo di integrazione a cinquant’anni dai Tratti di Roma”, UPE-The 
University of Padua for Europe conference, 16 November 2007 (discussant of five papers). 

“The Committee of the Regions and Multi-Level Governance in an Enlarged Union”, EU-
CONSENT Plenary meeting, Brussels, 18-19 October 2007. 

“Checking Delivery: Partnership Role in Framing Strategies. CSO involvement in Structural 
Funds partnership arrangements”, Committee of the Regions OPEN DAYS, Brussels, 
October 8-11, 2007 

“Higher Education Policy between Inter-Governmentalism, Open Method of Coordination 
and Multi-Level Governance”, Società Italiana di Scienza Politica (SISP) annual meeting, 
Università di Catania, 20-22 September, 2007. 

“Trends in the Evolution of Particularistic Politics in Italy: Hypotheses on Clientelism and 
Corruption on the Basis of Recent Data” (with Marco Mainenti), Section 27 - Corruption 
and Democracy in Europe: Public Opinion and Social Representation, Panel PN51 - Causes 
of corruption, Convenors: Oscar Mazzoleni, Jim Newell, Odette Tomescu-Hatto, ECPR 
General Conference, Pisa, 6-8 September 2007. 

“Multi-Level Governance and the Committee of the Regions in an Enlarged Europe”, EU-
CONSENT WPIV Conference, “The Governance of the Wider Europe”, Maastricht, 8-9 June, 
2007. 

"From Clientelism to Corruption: Trends in the Evolution of Particularistic Politics", Panel 
Comparing Political Corruption and Clientelism (Convenor, Subrata Kumar Mitra – Chair, 
Kawata Junichi), 20th IPSA conference, Fukuoka, 9-13 July, 2006. 

Participation as discussant at the conference on Poverty, Democracy and Clientelism: The 
Political Economy of Vote Buying, convenors Alberto Diaz-Cayeros and Beatriz Magaloni, 
Bellagio Center, Rockefeller Foundation, 28 November–2 December, 2005.  

“Clientelism, Patronage (and Corruption) in Modern Democracies. Reflections on Current 
Trends and Ways of Analyzing Them”, in the Section on Quality of Democracy - Patronage 
and Corruption in Europe: A Comparative Assessment, 3rd ECPR Conference, Budapest, 
September 19-21, 2005. 

“EU Structural Funds: A Success Story?”, CONNEX Thematic Stock Taking Conference 
“Multilevel Governance in Europe. Structural funds, regional and environment policy”, 
Athens, 5-7 May, 2005  

“The Institutionalization of Informal Relations: Partnership Arrangements in Structural 
Policy”, presented at the conference on “Shifting Relations in Governance in the EU: 
Winners and Losers of Informal Governance”, University of Amsterdam, 13-15 January 
2005. 

“Multi-Level Governance: Theoretical Challenges and Prospective Applications”, paper 
presented at the SISP annual meeting, Padova, 15-17 September 2004. 

"Clientelism as Strategy. Clientelist Politics and Economic Development in Postwar Italy", 
Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, July 7, 2004.  

"Who Leads Regionalist Parties? A Comparative Exploration" (with Guenther Pallaver, 
Universität Innsbruck), Trento, SISP annual meeting, 14-16 September 2003. 

“Governance e autonomie territoriali”, at the seminar of the Centro di Documentazione 
Europea on “L’Unione Europea e la ‘questione regionale’. Quali orientamenti nella 
Convenzione per una Costituzione europea?”, Trento, 9 December 2002. 

"Some Thoughts on a Comparative Study of Leadership in Autonomist Parties" at the 
workshop "Autonomist Parties in Western Europe: Towards a Comparative Approach", 
Bruxelles/Louvain-La-Neuve, 14-16 November 2002. 
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”Governance: Its Potential and Limitations" at the conference "Does Europe Need a Single 
Government of the Economy?", Department of Economics and International School, 
Trento, 17-18 October 2002. 

"Informal Governance in the European Union" (with Thomas Christiansen, University of 
Wales at Aberystwyth) at the First Pan-European Conference on EU Politics, Section V 
(European Integration), ECPR, Bordeaux, 25-29 September 2002. 

"The Europeanization of Italy: A Window of Opportunity and What Came Through" (with 
Sergio Fabbrini, University of Trento), APSA annual meeting, Boston, 29 agosto-1 
September 2002. 

"Clientelism, Democracy and Ethnic Diversity. Some Reflections", at the conference on 
"Political Democracy and Ethnic Diversity in Modern European History", University of 
Amsterdam, 13-15 March 2002. 

"Le nuove relazioni centro-periferia e società-stato: alcune domande" at the conference on 
"Le nuove relazioni centro-periferia e società stato. Italia fra eredità storica ed 
europeizzazione", Trento, 15 Novembre 2001. 

"The Transformation of Political Representation in Europe: Is There a Trend Towards 
Personalistic Representation?", European Forum, Robert Schuman Centre for Advanced 
Research, European University Institute, 21 giugno, 2001. 

"Alcune riflessioni sulla personalizzazione della politica in Europa", SISP annual meeting, 
Napoli, 28-30 settembre 2000. 

"Personalistic Politics Across Institutional Levels. Political Entrepreneurship in Europe", 
European Forum, Robert Schuman Centre for Advanced Research, European University 
Institute, 9 March 2000.  

"Trends Towards Personalistic Representation. Some Ideas for the Study of Micro-politics in 
Europe", at the workshop on "Multi-Level Party Systems: Europeanization and the 
Reshaping of National Political Representation", European University Institute, 16-18 
December 1999.  

"Regional Governance in Italy: Beyond the North-South Divide”, ARENA (Advanced 
Research on the Europeanization of National States) Research Seminar, University of Oslo, 
17 November, 1998. 

"Can Politics Create Communities? Evidence from the Italian South", APSA annual meeting, 
Boston, 3-6 September, 1998. 

"Governo regionale in Italia: oltre il divario nord-sud", SISP annual meeting, Milano, 18-20 
June, 1998. 

"Regional Governance in Italy: Beyond the North-South Divide", Conference of 
Europeanists, Baltimore, 26-28 February, 1998. 

"Patronage, Clientelism and Personal Politics", ECPR Joint Sessions, University of Berne, 27 
febbraio-4 March, 1997. 

"Politics, Institutional Capacities and Economic Development. The Cases of Abruzzo and 
Puglia in the European Union", ECPR Joint Sessions, University of Oslo, 29 marzo-3 April 
1996. 

"Local Political Classes and Economic Development. Abruzzo and Puglia in the 1970s and 
1980s", ECPR Research Sessions on "Local Government”, University of Tromsø, 1-3 June 
1995. 

"Local Political Classes and Economic Development. Abruzzo and Puglia since 1970", at the 
Wenner Gren Foundation conference on "The Italian Southern Question", Tarrytown, New 
York, 17-20 May 1995. 

Discussion of Robert Putnam’s "Making Democracy Work" at the “Critics meet the author” 
roundtable, IX International Conference of Europeanists, Chicago, 31 marzo-4 April 1994. 
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"Local Political Classes and Economic Development. The Cases of Abruzzo and Puglia in the 
1970s and 1980s", conference on "The Political Economy of Regionalism", Windermere 
Manor, University of Western Ontario, London (Canada), 5-7 November 1993. 

"Political Institutions and Economic Development. The Cases of Abruzzo and Puglia in the 
1970s and 1980s", at the APSA annual meeting, Washington, 2-5 September 1993. 

"Regions and Economic Growth: The Experience of Abruzzo and Puglia" at the conference 
"Die Regionen im EG-Integrationsprozeß", Schloß Rauischholzhausen, Gießen-Universität  
(Germany), 2-4 December 1992. 

"Alternative Paths to Development: The Experience of the Italian South in the 1970s and 
1980s", MacArthur Scholars Program Series, Center for International Studies, MIT, 23 
November 1992. 

"Die Beziehungen zwischen dem Zentrum und den lokalen Ebenen im Rahmen der 
Förderungspolitik in Süditalien" at the Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft bi-
annual meeting, Hannover- Universität (Germany), 16-19 October 1991. 

"The Emergence of Workmen's Compensation Legislation in the US, 1900-1920", Political 
Economy Brown Bag Lunch Series, Department of Political Science, MIT, 4 April 1989. 

 

Languages 

Italian, native. 

English, excellent passive and active knowledge (Cambridge Proficiency, British Council, 
1976). 

French, intermediate passive and active knowledge (Diplôme de Connaissance de la Langue 
Française, Centre Culturel Français, 1984; Diplôme Traducteur-Interprète Simultané 1er 
degré, Centre Culturel Français, 1985). 

German, intermediate passive and active knowledge (Mittelstufe Prüfung, Goethe Institut 
1990). 

Norwegian, intermediate passive and active knowledge (Norskkurs Trinn II, Universitetet i 
Oslo, 1996). 
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Publications 

 

Books 

Piattoni, S. and J. Schönlau (forthcoming), Shaping Policy from Below: The Committee of the 
Regions and European Democracy. Cheltenham UK-Northampton, MA: Edward Elgar. 

Capano, G., S. Piattoni, F. Raniolo and L. Verzichelli (2014), Manuale di scienza politica. 
Bologna: Il Mulino. 

Piattoni, S. (2010), The Theory of Multi-Level Governance. Conceptual, Empirical, and 
Normative Challenges, Oxford : Oxford University Press. 

Piattoni S. (2007), Le virtù del clientelismo. Una critica non convenzionale, Bari/Roma: 
Laterza. 

Piattoni S. (2005), Clientelismo. L’Italia in prospettiva comparata, Roma: Carocci. 

 

Edited volumes/special journal issues 

Piattoni, S. and L. Polverari eds (forthcoming), Handbook on Cohesion Policy in the EU, 
Cheltenham UK-Northampton, MA: Edward Elgar.  

Piattoni, S. (forthcoming), The European Union. Institutional Architectures and Democratic 
Principles in Times of Crisis, Oxford: Oxford University Press.  

Piattoni, S. (a cura di) (2009), I libri della Scienza Politica. Recensioni 2004-2009, Napoli: 
Società Italiana di Scienza Politica. [no ISBN] 

Fabbrini S., Piattoni s. (eds) (2008): Italy in the EU. Redefining National Interest in a 
Compound Polity, Boulder, CO: Rowman & Littlefield. 

Foradori P., Piattoni S., Scartezzini R. (eds) (2007): European Citizenship: Theories, Arenas, 
Levels, Baden-Baden: Nomos Verlag. 

Fabbrini S., Piattoni S. (eds) (2004): Italy in the EU: Pigmy or Giant?, Modern Italy (special 
issue), 9(2/December). 

Christiansen T., Piattoni S. (eds) (2003), Informal Governance in the European Union. 
Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

Bukowski J., Piattoni S., Smyrl M. (eds) (2003), Between Europeanization and Local 
Societies. The Space for Territorial Governance in Europe. Boulder, Co.: Rowman & 
Littlefield. 

Piattoni S. (ed) (2001), Clientelism, Interests and Democratic Representation. The European 
Experience in Historical and Comparative Perspective. New York, NY: Cambridge University 
Press. 

 

Refereed journal articles 

Piattoni, S. (2013), “Representation as Delegation: A Basis for EU Democracy?”, Journal of 
European Public Policy, 20(2): 224-242.  

Piattoni, S. (2012), “Federalism and Its Competitors. Which Template for Contemporary 
Europe?”, in L’Europe en formation. Dossier: Une nouvelle ère de fédéralisme (Printemps): 
11-20.  

Piattoni, S. (2011), “Multi-level Governance: Metaphor or Theory?”, Perspectives on 
Europe, 41(1): 28-34.  

Piattoni, S. (2011), “The Problematic Coexistence of Functional and Territorial 
Representation in the EU”, Journal of European Integration, 33(4): 369-384.  
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Capano G., Piattoni S. (2011): “From Bologna to Lisbon: The political uses of the Lisbon 
‘script’ in European higher education policy”, Journal of European Public Policy, 18(4): 584-
606. 

Piattoni S. (2009): “Multi-Level Governance in the EU: The Theoretical Challenge”, Journal 
of European Integration, 31(2): 163-180. 

Piattoni S. (2006): “Informal Governance in Structural Policy”, Perspective on European 
Politics and Society, 7(1): 56-74. 

Piattoni S., Fabbrini S. (2006): “Italy in the EU: the transformation of national interest in a 
compound polity”, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 2: 223-241. 

Piattoni S. (2005): “La governance multi-livello: sfide analitiche, empiriche, normative”, 
Rivista Italiana di Scienza Politica,35(3): 416-445.  

Piattoni S., Fabbrini S. (2004): “Introduction: Italy in the EU – Pigmy or Giant?”, Modern 
Italy (special issue), 9(2/December): 149-158. 

Piattoni S., Brunazzo M. (2004): “Negotiating the Regulation of the Structural Funds: Italian 
Actors in EU Regional Policy-making”, Modern Italy (special issue), 9(2/December): 159-
172. 

Piattoni S. (2003), “Clientelism Revisited. Clientelist Politics and Economic Development in 
Postwar Italy”, Pôle Sud, 19 (November): 155-174. 

Piattoni S. (1999): "Politica locale e sviluppo economico nel Mezzogiorno", Stato e Mercato, 
55: 117-149. 

Piattoni S. (1998): "Clientelismo virtuoso: una via di sviluppo per il Mezzogiorno?", Rivista 
Italiana di Scienza Politica, XXVIII(3): 483-513. 

Piattoni S. (1998): "Clientelism Revisited. Clientelist Politics and Economic Development in 
Postwar Italy", Italian Politics & Society, 49(Spring): 44-62. 

Piattoni S. (1987): "Breve rassegna critica dei principali contributi politologici all'analisi 
delle politiche pubbliche", Il Nuovo Governo Locale, 1(1): 186-210. 

 

Book chapters 

Piattoni, S. (forthcoming), “Institutional Innovations and EU Legitimacy after the Crisis”, in  
B. Dallago and John McGowan eds, Crisis in Europe in the Transatlantic Context: Economic 
and Political Appraisals, London: Routledge, pp.  

Piattoni, S. (forthcoming), “Bureaucracy”, in M. Gilbert, E. Jones, G. Pasquino eds, Oxford 
Handbook of Italian Politics, Oxford: Oxford University Press, pp.  

Piattoni, S. (2014), “Elections in Multilevel Political Systems: Implications for 
Representative Democracy”, in L. Bardi, H. Kriesi and A.H. Trechsel eds, Elections in Europe 
in Times of Crisis, San Domenico di Fiesole: European University Institute, pp. 186-200. 

Piattoni, S. (2014), “The Committee of the Regions as representative assembly. Mission 
impossible or miracle in the making?”, in S. . Kröger ed, Political Representation in the 
European Union. Still democratic in times of crisis?, London: Routledge, pp. 176-212.  

Piattoni, S. (2014), “Blurring Political and Functional Representation: Subnational Territorial 
Interests in European Multi-Level Governance”, in P. Hall, W. Jacoby, J. Levy and S. Meunier 
eds, Constructed Interests: The Process of Political Representation in the Global Age, 
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 155-176.  

Piattoni, S. (2013), “Federalism and the European Union”, in J. Loughlin, J. Kincaid and W. 
Swenden eds, The Routledge Handbook on Regionalism and Federalism, London: 
Routledge, pp. 547-558. 
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Piattoni, S. (2013), “Multi-Level Governance”, in M. Crahan, A. Kaya, J. Krieger and C. 
Murphy eds, The Oxford Companion to Comparative Politics. Volume 1 (Abortion-Korea, 
Republic of), Oxford: Oxford University Press, pp. 116-120.   

Piattoni, S. (2012), “Multi-Level Governance and Public Administration”, in J. Pierre and 
B.G. Peters eds, Sage Handbook of Public Administration, London: Sage, pp. 764-776. 

Piattoni S. (2012), “The Committee of the Regions and the ‘Upgrading’ of Subnational 
Territorial Representation in the EU”, in S. Kröger and D. Friedrich (eds), The Challenge of 
Democratic Representation in the European Union (Houndsmills, Basingstoke: Palgrave-
Macmillan): 59-73.  

Piattoni S. (2011), “Reconnecting Representative and Participatory / Deliberative 
Democracy in Italy: The Cases of Tuscany and Trentino”, in J. Torfing and P. Triantafillou 
(eds), Interactive Policymaking, Metagovernance and Democracy, Colchester, UK: ECPR 
Press, pp. 187-203. 

Piattoni S., Brunazzo M. (2011): “Italy: The Subnational Dimension to Strengthening 
Democracy since the 1970s”, in J. Loughlin, F. Hendriks and A. Lidström (eds), The Oxford 
Handbook of Subnational Democracy in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 331-
355. 

Piattoni S. (2010): “The Evolution of the Studies of European Union Multi-Level 
Governance”, in Edoardo Ongaro, Andrew Massey, Marc Holzer, and Ellen Wayenberg 
(eds.), Multi-level Governance and Intergovernmental Relations in the European Union and 
the United States: Theoretical Perspectives, Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 159-185.  

Piattoni, S. (2009), “La scienza politica italiana: una panoramica delle pubblicazioni di 
monografie”, in S. Piattoni (a cura di), I libri della Scienza Politica. Recensioni 2004-2009, 
Napoli: Società Italiana di Scienza Politica, pp. vi-xi.  

Piattoni S. (2008): “The Committee of the Regions: Multi-Level Governance after 
Enlargement” in E. Best, T. Christiansen and P. Settembri (eds): The Institutions of the 
Enlarged European Union: Continuity and Change, Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 162-
182. 

Piattoni S. (2008): “The Development of Structural Funds: A Success Story?”, in T. 
Conzelmann and R. Smith (eds): What Future Shape for the EU? Reflections on Multi-Level 
Governance, Baden-Baden: Nomos Verlag, pp. 73-93. 

Fabbrini S., Piattoni S. (2008): “Introduction: Italy in the EU”, in S. Fabbrini and S. Piattoni 
(eds): Italy in the EU. Redefining National Interest in a Compound Polity, Boulder, CO: 
Rowman & Littlefield, pp. 1-24. 

Piattoni S., Fabbrini S. (2008): “Conclusion: a post-national interest paradigm?” in S. 
Fabbrini and S. Piattoni (eds): Italy in the EU. Redefining National Interest in a Compound 
Polity, Boulder, CO: Rowman & Littlefield, pp. 251-261. 

Piattoni S. (2007), “Governance Citizenship or Multi-Level Political repreesntation?”, in P. 
Foradori, S. Piattoni, R. Scartezzini eds, European Citizenship: Theories, Arenas, Levels, 
Baden-Baden: Nomos, pp. 167-175. 

Piattoni S., Giuliani M. (2006): “Italy. Back to the future or some steps towards normality?” 
in E. Pirro and E. Zeff (eds): The European Union and the Member States, Boulder, CO: 
Lynne Rienner, pp. 85-106. 

Piattoni S. (2006): “Local Development and Institution-Building in the Balkans. Challenges 
and Perspectives” in B. Dallago (ed.): Transformation and European Integration. The Local 
Dimension. Palgrave-Macmillan, pp. 45-63. 

Piattoni S. (2005): "Rent seeking behaviour, lobbies" in L. Sacconi (a cura di), Guida critica 
alla responsabilità sociale e al governo d'impresa, Roma: Bancaria, pp. 583-589. 
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Piattoni S. (2005): “Territorial Governance: Dimensions of a Concept”, in C. Mongardini (a 
cura di): Governare un nuovo ordine globale, Roma: Bulzoni, pp. 143-154. 

Brunazzo M., Piattoni S. (2004), “Redrawing the Solidarity Map: Structural Funds in an 
Enlarged Europe”, in P. Messina ed, EU Enlargment: Borders, Boundaries and Constraints, 
Padova: CLEUP, pp. 51-75.  

Christiansen T., Føllesdal A., Piattoni S. (2003): “Informal Governance in the European 
Union: An Introduction”, in T. Christiansen and S. Piattoni (eds), Informal Governance in the 
European Union. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 1-24. 

Piattoni S. (2003), "Regioni a statuto speciale e politica di coesione. Cambiamenti 
interistituzionali e risposte regionali", in S. Fabbrini (a cura di), L'europeizzazione dell'Italia. 
L'impatto dell'Unione Europea sulle istituzioni e le politiche italiane, Roma/Bari: Laterza, pp. 
108-138. 

Bukowski J., Piattoni S. and Smyrl M. (2003), "Introduction". In J. Bukowski, S. Piattoni and 
M. Smyrl (eds) Between Europeanization and Local Societies. The Space for Territorial 
Governance in Europe. Boulder, Co.: Rowman & Littlefield, pp. 1-19. 

Piattoni S. (2003), "Transforming Local Culture: Territorial Governance in the Italian South", 
in J. Bukowski, S. Piattoni and M. Smyrl (eds) Between Europeanization and Local Societies. 
The Space for Territorial Governance in Europe, Boulder, Co.: Rowman & Littlefield, pp. 47-
66.  

Piattoni S., Smyrl M. (2003), "Building Effective Institutions: Italian Regions and the EU 
Structural Funds", in J. Bukowski, S. Piattoni and M. Smyrl (eds), Between Europeanization 
and Local Societies. The Space for Territorial Governance in Europe. Boulder, Co.: Rowman 
& Littlefield, pp. 133-156.  

Piattoni S. (2002), "Il Comitato delle Regioni", in S. Fabbrini (a cura di), L'Unione Europea. Le 
istituzioni e gli attori di un sistema sopranazionale, Roma/Bari: Laterza, pp. 227-248. 

Piattoni S. (2001), "Lo sviluppo economico dell'Abruzzo: un'analisi politologica", in C. Felice 
(a cura di), Il modello abruzzese. Un caso virtuoso di sviluppo regionale, Roma: Donzelli, pp. 
31-42.  

Piattoni S., Giuliani M. (2001), "Italy: Both Leader and Laggard", in Zeff E. E. Pirro E. B. (eds), 
The European Union and the Member States. Cooperation, Coordination and Compromise, 
Boulder, Co.: Lynne Rienner, pp. 115-142. 

Piattoni S. (2001), "Clientelism, Interests and Democratic Representation", in S. Piattoni 
(ed.), Clientelism, Interests and Democratic Representation. The European Experience in 
Historical and Comparative Perspective. New York, NY: Cambridge University Press, pp. 
193-212.  

Piattoni S. (2001), "Clientelism in Historical and Comparative Perspective", in S. Piattoni 
(ed.), Clientelism, Interests and Democratic Representation. The European Experience in 
Historical and Comparative Perspective. New York, NY: Cambridge University Press, pp. 1-
30.  

Piattoni S. (1998), "'Virtuous Clientelism': the soutern question resolved?", in J. Schneider 
(ed.): Italy's Southern Question. Orientalism in One Country? Oxford: Berg, pp. 225-243. 

Piattoni S. (1997), "Local Political Classes and Economic Development. The Cases of 
Abruzzo and Puglia in the 1970s and 1980s", in M. Keating and J. Loughlin (eds): The 
Political Economy of Regionalism. London: Frank Cass, pp. 326-346. 

Piattoni S. (1994), "Regions and Economic Growth: The Experience of Abruzzo and Puglia", 
in U. Bullmann (Hrsg.), Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa der Union. Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp.173-196. 

Piattoni S. (1992), "Unterschiedliche Entwicklungspfade aus der Unterentwicklung. 
'Königswege' und 'Sackgassen' örtlicher Entwicklung und lokaler Politik in Süditalien", in H. 
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Heinelt and M. Meyer (Hrsg.), Politik in europäischen Städten. Fallstudien zur Bedeutung 
lokaler Politik. Basel: Birkhäuser, pp.284-300. 

Piattoni S. (1992), “Die Beziehungen zwischen dem Zentrum und den lokalen Ebenen im 
Rahmen der Förderungspolitik in Süditalien", in B. Blanke and S. Benzler (Hrsg.), Stadt und 
Staat. Systematische und problemorientierte Analysen "dezentraler" Politik. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, pp.380-397. 

 

Review Articles 

Piattoni S. (2012), Federiga Bindi, Italy and the European Union, Washigton DC/Rome: 
Brookings Institution Press/Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, 2011, Journal of 
Common Market Studies, 50(4): 689-90. 

Piattoni S. (2012), Hubert Heinelt and Michèle Knodt eds, Policies Within the EU Multi-Level 
System: Instruments and Strategies of European Governance, Baden-Baden: Nomos, 2011, 
Common Market Law Review, 49(2): xx-xx. 

Piattoni S. (2009), Maurizio Ferrera e Marco Giuliani (a cura di), Governanre le politiche 
dell’Unione Europea, Bologna: Il Mulino, 2008, Rivista Italiana di Scienza Politica, 39(3): 
491-493. 

Piattoni S. (2008), Marco Giuliani, La politica europea, Bologna: Il Mulino, 2006, Rivista 
Italiana di Scienza Politica, 38(1): 142-45.  

Piattoni s. (2007), Luca Lanzalaco, Le politiche istituzionali, Bologna: Il Mulino, 2005, Rivista 
Italiana di Scienza Politica, 37(3): 486-89.  

Piattoni s. (2006), Paolo Martelli, Modelli strategici e analisi politica, Milano: Unicopli, 
2004, Rivista Italiana di Scienza Politica, 36(2): 327-29.  

Piattoni S. (2005), Filippo Sabetti, Alla ricerca del buongoverno in Italia, Manduria-Roma: 
Pietro Laicata Editore, 2004, Rivista Italiana di Scienza Politica, 35(3): 579-81.  

PiattoniS. (2005), Ilvo Diamanti, Bianco, rosso, verde e azzurro. Mappe e colori dell’Italia 
politica, Bologna: Il Mulino, 2004, Rivista Italiana di Scienza Politica, 35(1): 165-67.  

Piattoni S. (2004), Oreste Massari, I partiti politici nelle democrazie contemporanee, Roma-
Bari: Laterza, 2004, Rivista Italiana di Scienza Politica, 34(3): 510-11.  

Piattoni S. (1995): Robert Putnam’s Making Democracy Work review article, The Journal of 
Modern Italian Studies, 1(1): 160-165. 

 

Working papers 

Piattoni S. (2003), “Governance e autonomie territoriali” in Roberto Toniatti et al.: Il libro 
bianco sulla governance europea: nuove prospettive comunitarie dell’autonomia trentina, 
Quaderni del CDE 17. 

Piattoni S. (2002), “Transforming Local Culture: Territorial Governance in the Italian South”, 
Robert Schuman Centre for Advanced Research, European University Institute, EUI RSC 
2002/45. 

Piattoni S. (2001), "The Transformation of Political Representation in Europe: Is There a 
Trend Towards Personalistic Representation?", European Forum Seminar Paper, Robert 
Schuman Centre for Advanced Research, European University Institute. 
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90/14 Universitetsstyret 17.09.2014 

 

Innspill til framtidig struktur i UH-sektoren 

 

Hva saken gjelder 
 

Som styret tidligere har blitt orientert om har Kunnskapsdepartementet (KD) bedt de statlige 

UH-institusjonene å komme med innspill til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren. 

Styret la i sitt junimøte til grunn at KDs oppdragsbrev diskuteres mer inngående på 

septembermøte. Dette notatet er utarbeidet som grunnlag for disse drøftinger. I tillegg vil styret i 

møtet bli muntlig orientert om innholdet i dialogmøtet med statsråden 12. september og få noe 

oppdatert informasjon om de strukturprosesser som er iverksatt i UH-sektoren som følge av 

oppdragsbrevet. 

 

Ut fra at UiAs innspill til KDs arbeid med framtidig struktur skal realitetsbehandles i 

oktobermøtet fremmer ikke universitetsdirektøren noe forslag til vedtak i dette notatet. 

 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

Som styret ble gjort kjent med i sitt maimøte har KD v/statsråden bedt de statlige universitetene 

og høyskolene å komme med innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren. KD har bedt om at institusjonene bidrar i dialogmøter med departementet i 

løpet av september, og gir innspill i forkant av dialogmøtene og i et mer omfattende notat innen 

utgangen av oktober om strategisk posisjon og realisering av den strategiske profilen fram mot 

2020. 

UiA deltar, sammen med høyskolene i Østfold, Buskerud/Vestfold og Telemark, og Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet, i dialogmøte med KD 12. september i Tønsberg. Det vil 

bli gitt en orientering om dette møtet. I styrets maimøte ble Helene Fladmark og Kathrine 

Skretting, som eksterne representanter i styret, og Amna Drace, som studentrepresentant, 

oppnevnt til å delta i dialogmøtet med KD, i tillegg til rektor og universitetsdirektør. I juli ba 

KD om at også ett av styremedlemmene valgt av de ansatte deltar i møtet.  Disse 

styremedlemmene ble enige om at Heidi Kristensen deltar. KDs brev i juli åpnet også for at 

tjenestemannsorganisasjonene, i etterkant av dialogmøtene, møter departementets politiske 

ledelse. 

Brevene fra KD 26.5. og 17.7.2014 er vedlagt saken.  I tråd med drøftingene i junimøte  legger 

universitetsdirektøren til grunn  at styret i septembermøtet drøfter statsrådens oppdragsbrev mer 

inngående, og at det blir sluttbehandling av UiAs innspill til strukturmeldingen i oktober. 

 

KDs oppdragsbrev 

Regjeringen skal legge fram meldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren våren 

2015. For å sikre stortingsbehandling i vårsesjonen planlegges stortingsmeldingen fremmet før 

påske. Det hovedspørsmål KD stiller i oppdragsbrevet er om dagens struktur i UH-sektoren er 

tilpasset ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse 

globale utfordringer og dekker samfunnets kompetansebehov innenfor kostnadseffektive 

rammer.  

Det blir særlig lagt vekt på at norsk forskning ikke når opp i internasjonale sammenlikninger, og 

at en del institusjoner og en del utdanninger har kvalitetsutfordringer. En del institusjoner har 

rekrutteringsproblemer, både når det gjelder studenter og fagfolk, og det uteksamineres få 

kandidater. Ved noen institusjoner forskes og publiseres det lite, både samlet ved institusjonen 

og av hver enkelt forsker. Evnen til å hente ekstern finansiering er dårlig mange steder.  

KDs brev viser til kunnskapsministerens sju satsingspunkter som ble presentert på 

Kontaktkonferansen i januar 2014: 

 Det skal legges fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten (2014). 

Forskning som gir konkurransekraft og forskning "som kan løse vår tids store utfordringer" skal 

prioriteres. 

 Det skal utvikles flere forskningsmiljøer i verdensklasse. 

 Hver enkelt forsker skal motiveres til å delta i Horisont 2020. 

 Rammene for rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling for de vitenskapelig ansatte skal 

ses på. 

 Det skal legges mer "trøkk" på lærerutdanning. 

 Finansieringssystemet for UH-sektoren skal gjennomgås, for å sikre at det i større grad blir et 

virkemiddel for kvalitetsutvikling. 

 Strukturen i sektoren skal gjennomgås for å sikre høy kvalitet i alle studietilbud. Kvalitet skal 

være det avgjørende prinsippet for hvilken struktur det skal være i UH-sektoren. 

Struktur skal altså være en følge av tiltak som bør settes i verk for å sikre og bedre kvaliteten og 

kostnadseffektiviteten i institusjonenes oppgaver. Det er allikevel et utgangspunkt i utfordringen 

KD gir institusjonene at det vil bli færre institusjoner i sektoren, sammen med at det for mange 
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læresteder blir en krevende demografisk utvikling, og at de akademiske forventningene blir 

tydeligere. 

KD ønsker en beskrivelse av konkrete strategiske utfordringer: 

 Ønsket strategisk profil i 2020, bl.a. når det gjelder faglige prioriteringer, ambisjoner og viktige 

målgrupper og partnere. 

 Vurdering av egne forutsetninger til å realisere strategien. 

 Hovedgrep som institusjonen vil gjennomføre for å realisere målsettingene. 

 Konkrete tiltak for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing. 

 Nødvendige endringer i rammebetingelser (med unntak av budsjett). 

 Hvordan institusjonen kan finne og realisere strategien med færre institusjoner, krevende 

demografisk utvikling, og forventningene til akademisk standard. 

 Kan institusjonen styrkes ved sammenslåing med andre institusjoner, eller kan institusjonen 

bidra til å løfte kvaliteten ved andre institusjoner ved fusjoner? 

Prosessen ved UiA så langt 

Oppdragsbrevet fra KD 26.5. ble kort omtalt i møtet i universitetsstyret 18. juni. 

Institusjonsledelsen drøftet oppdraget med den faglige og administrative ledelsen ved 

fakultetene og ALU dagen etter. Fakultetene ble bedt om å gi innspill til KDs hovedutfordringer 

i løpet av sommeren (innen 18. august). Et kort sammendrag av fakultetenes og ALUs innspill er 

vedlagt saken. 

 

KD ba i sitt oppdragsbrev om at institusjonene tre uker før dialogmøtene leverte et kort notat 

med oppsummering av status for arbeidet så langt innenfor SAK(S)-prosessene, og 

strukturendringer som eventuelt ønskes diskutert i møtet. Notatet fra UiA ble utformet i dialog 

mellom institusjonsledelsen, styrets medlemmer og fakultetene/ Avdeling for lærerutdanning 

(ALU).  

På rektors initiativ møttes rektorene ved UiA, UiS og høyskolene i Buskerud/Vestfold, 

Telemark, Gjøvik og Ålesund i forbindelse med UHR-møtet 19. august. Hensikten var å se om 

det kan bygges noen forpliktende strukturer mellom institusjonene som alle har styrke på 

teknologiske områder. De seks institusjonene ble enige om denne felles formuleringen i notatet 

til KD (som fra UiA ble sendt 22.8.): 
Innenfor en nasjonal struktur med færre institusjoner, vil det fremdeles være flere 
arbeidslivsorienterte læresteder med tette relasjoner til næringslivet. Det vil være behov for 
utstrakt, forpliktende institusjonelt samarbeid mellom regionalt forankrede institusjoner som holder 
høyt internasjonalt nivå - f.eks. en nasjonal graduate school innenfor anvendt teknologi. Det er 
derfor en avgjørende premiss at det legges til rette for slikt samarbeid ved eventuelle 
strukturendringer. 

Notatet (datert 22.8.2014) er vedlagt saken. Det samme gjelder rektors ppt-presentasjon til 

rektormøtet.  

 

Ved UiA er saksgangen og de skriftlige innspillene i struktursaken formidlet i UiA på 

intranettsidene. Verken internt eller i media ellers har saken skapt synlig diskusjon. Det har det 

imidlertid gjort andre steder i landet. I særlig grad har det vært stor aktivitet i mediene i Nord-

Norge, der diskusjonen om innlemming av høyskoler i universitetene, spørsmålet om ett eller to 

universiteter i landsdelen og framtiden for flere av studiestedene har ført til stor 

medieoppmerksomhet.  Men også i andre deler av landet har det vært diskusjoner og 

medieoppmerksomhet om universitets- og høyskolestrukturen framover. Det meste har dreid seg 

om sammenslåing av geografisk nærliggende institusjoner (UiB og NHH, NTNU og 

HiST/HiNT, HiT og HBV). NTNU har i tillegg vurdert noen klarere faglige koplinger, der 

høyskoler med sterke teknologiske miljøer antydes som aktuelle som eksterne 
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studiesteder/campus for NTNU. Bl.a. har høyskolene i Gjøvik, Buskerud/Vestfold, Bergen og 

Narvik vært omtalt i en slik sammenheng, jf. vedlagte oppslag i Dagens Næringsliv 5.9.2014. 

KD hadde det første av fem dialogmøter med uh-institusjonene 5. september, da de seks 

institusjonene i Nord-Norge møtte departementet.  Ut fra medieoppslag etter møtet er det klart at 

Samisk høgskole skal bestå som selvstendig institusjon, mens det ikke er avklart hvordan 

strukturen ellers blir i landsdelen. 

 

Prosessen videre 

Samarbeidsprosjektet med Høgskolen i Telemark, som når det gjelder arbeidet i forhold til en 

mulig sammenslåing av de to institusjonene ble avsluttet med universitetsstyrets vedtak i S-sak 

63/14 (og i HiT-styrets vedtak i tilsvarende sak), gjør at det vanskelig kan tenkes at UiA skal ta 

initiativ til fusjoner knyttet til strukturprosessene som nå er satt i gang.  

Det forhindrer ikke at UiA kan slutte seg til store deler av den vurderingen av universitetenes og 

høyskolenes utfordringer som ligger til grunn for KDs initiativ til en gjennomgang av strukturen 

i sektoren. Det er for mange høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Det blir for krevende for 

mange av dem, og det gjelder selvsagt særlig institusjonene med små fagmiljøer, å utvikle og 

opprettholde forskningsbaserte studieprogrammer og undervisning med en nødvendig høy 

kvalitet, oppfylle samfunnsoppdraget knyttet til forskning, formidling og samfunnsinteraksjon, 

og ha rom til gode administrative og tekniske tjenester som sikrer ressurseffektiv virksomhet. 

Mange av institusjonene har virksomhet flere steder, noe som gjør det enda mer utfordrende å 

bygge sterke fagmiljøer. 

Men problemene er åpenbart ikke de samme for alle UH-institusjonene. UiA står f.eks. i liten 

grad overfor sviktende søkertall og negativ befolkningsutvikling i regionen, som er en av 

problemstillingene KD peker på som utfordrende for sektoren. UiA har derimot langt igjen før 

universitetet har en sterk internasjonal og nasjonal posisjon, og lykkes i konkurransen om 

forskningsmidler, som er et annet punkt KD trekker fram. Samtidig må også UiA forholde seg 

til at det vil skje endringer i rammebetingelsene dersom universitetene og høyskolene UiA 

konkurrerer med styrker seg ved fusjoner eller strategiske samarbeid på andre måter. UiA må 

også være forberedt på å måtte forholde seg til konkrete strukturinnspill fra andre institusjoner. 

UiAs innspill til regjeringens strukturmelding må identifisere interne og eksterne utfordringer 

universitetet må møte de nærmeste 5-6 årene, og søke svar på hvordan UiA, som selvstendig 

institusjon eller sammen med andre, best kan posisjonere seg for å oppfylle sitt 

samfunnsoppdrag på en best mulig måte. 

 

Innspillet til KD blir på mange måter et strateginotat for UiA for perioden fram mot 2020, 

skrevet før det er utviklet og vedtatt en ny strategisk plan for universitetet for årene framover. 

Det blir derfor viktig at styret involveres i arbeidet med innspillet. Det ble gjort mye avklarende 

arbeid i samarbeidsprosjektet med HiT, og gjennomgangen av studieporteføljen blir et viktig 

grunnlag for hvordan UiA tenker framover når de gjelder faglige prioriteringene. Dessverre vil 

ikke denne være ferdigbehandlet før innspillet til KD skal sendes. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Brev fra KD 26.05.2014 

2 Brev fra KD 17.7.2014 

3 Notat fra UiA til KD 22.8.2014 

4 Sammendrag av innspill fra fakultetene/ALU til strukturmeldingen 

5 Oppslag i Dagens Næringsliv 5.9.2014 

6 Presentasjon rektormøte 19.8.2014 
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OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER:
INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og
høyskolesektoren våren 2015. Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning.
I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning
og forskning, vurdering av robustheti fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnads-
effektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til
arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

1. HØYE AMBISJONER FOR NORSK HØYERE UTDANNING OG
FORSKNING

Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere

utdanningsinstitusjoner. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den
intemasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på
kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden.

Regjeringsplattformen påpeker at ”Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best.” Det
innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med høy kompetanse. Her spiller
universiteter og høyskoler en nøkkelrolle.

Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være
en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som
samfunnets kompetansebehov dekkes innenfor kostnadseffektive rammer.

Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge
universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonene

Postadresse: Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. l8 Telefon: 22249090 Telefaks: 22242764

Org. nr.: 872 417 842
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skal videre formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig
frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i under-
visningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og
næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv
forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene.

Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene

jeg har skissert over?

2. OVERORDNET TILSTAN DSVURDERIN G

Tílstandsrapportenfor' høyere utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske
universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er
mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi må bli bedre. Norsk
forskning når ikke like høyt opp i intemasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk
forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene.
Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og flere miljøer må løftes fram, slik at vi kan få større
uttelling på den intemasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennom-
bruddsforskning.

I tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre intemasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitets-

problemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har
problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og
uteksaminerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt
forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke
disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten
på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre?

3. ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDING OM STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Hvis vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan

vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller
får vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet
med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene
som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål.

Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdanninger og tilgang til kunnskap av høy
kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge

føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å
bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de
ulike institusjonene. I dette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill fra
sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i den videre prosessen.

På lanseringskonferansen for Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 og F0rsknings-
barometerer 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville
konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjørn Haugstad ga der
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institusjonene i oppgave å vurdere sin plass i et framtidig UH-landskap med færre
institusjoner for å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Universiteter og høyskoler
ble bedt om å skissere ønsket strategisk profil i 2020 og gi en kritisk vurdering av egne
forutsetninger for å realisere denne, med en særskilt vurdering av samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing. Utfordringen som ble gitt var følgende: ”Hvor og hvordan

finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et UH-landskap med færre
institusjoner, en krevende demografisk utvikling (for mange læresteder) og med tydeligere
forventinger til akademisk standard (læringsutbytte, forskningskvalitet) - forventninger som
følges opp og får konsekvenser?”.

På UHRs representantskapsmøte ble det stilt flere spørsmål som departementet mener står
sentralt i strukturdiskusjonen. Jeg ber om at institusjonene tar disse med i betraktning når
framtidig strategisk posisjon skal vurderes:

o Hva betyr det for Norge at flere nærliggende land konsentrerer sine ressurser til

forskning og høyere utdanning og gjennomfører strukturendringer?

o Hva betyr den demografiske utviklingen for institusjonen?

o Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av

andre i regionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil?

o Tilbys sainme type utdanninger for mange steder?

o Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads-

effektivitet?

o Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal

ha en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?

o Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å

sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår i et fagmiljø?

o Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ befolkningsutvikling - hvilken

plass skal institusjonen hai den framtidige strukturen i høyere utdanning?

o Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å

tilby små fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdeling i små fag?

o Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer

robuste?

o Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis

aldring og omsorg, når forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er

fragmentert og ressursene spredt tynt utover?

o Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdanninger med korte forskningstradisjoner er FoU-

baserte?

o Hvordan kan vi sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren

som støtter opp om kjemeoppgavene forskning og utdanning?

o Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin intemasjonale posisjon og

lykkes i den intemasjonale konkurransen om forskningsmidler?
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o Hva slags struktur trenger vi for å få forskning av høyere kvalitet ved universiteter og

høyskoler?

0 Hvilke forhold i relasjonen mellom universitetene og høyskolene og instituttsektoren

påvirker kvaliteten, herunder internasjonal konkurransekraft, i forskning? Hvilke

strukturelle endringer bør eventuelt gjøres?

4. OPPDRAGET

I lys av disse spørsmålene og ambisjonene for norsk høyere utdanning og forskning, ber jeg
alle universiteter og høyskoler vurdere hvor de ser sin plass i en sektor med færre
institusjoner. Innspillet skal gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en
vurdering av de hoved grepene som må gjøres for å realisere strategisk profil. Nærmere

spesifisert innebærer det at institusjonene med utgangspunkt i spørsmålene over skal beskrive:

0 Ønsket strategisk profil 2020, herunder
o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,

kunnskapsdeling
o Viktigste målgrupper og partnere

0 Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor
gjeldende budsjettrammer

0 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil
0 Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling,

konsentrasjon og sammenslåing
0 Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett
0 Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et

landskap med:
o Færre institusjoner
o En krevende demografisk utvikling
o Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte,

forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser
0 Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere

andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfle kvaliteten på
utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store
institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Oppdraget gjelder alle statlige universiteter og høyskoler, og institusjonene kan ta
utgangspunkt i eksisterende planer i arbeidet. Institusjonene må bruke tiden framover til å
vurdere egne styrker og svakheter og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som et
ledd i den kommende dialogen om framtidig universitets- og høyskolesektor.

5. DIALOGMØTER OG INNSPILL

Regjeringen er opptatt av god dialog og forankring for å skape felles forståelse av problemer,
utfordringer og niuliglieter. Det legges derfor opp til dialog med og innspill fra ulike
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interessenter og jeg inviterer til regionale dialogmøter med institusjonene til høsten, se
vedlagte plan for tid og sted. Institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet til der møtet

skal finne sted og grupperingen til møtet er ikke ment som genser for arbeidet. Møtene er i

første rekke ment å være en arena der institusjonene kommer med innspill til KD.

Departementet oppfordrer til utstrakt kontakt institusjonene imellom i denne prosessen, både i
og utenfor egen region.

Departementet ber om å få oversendt et kort notat fra hver enkelt institusjon tre uker før

dialogmøtet. Notatet bør ikke være på mer enn en side, og det bør gi en kort oppsummering
over status i arbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet.
Basert på innspillene vil departementet sende ut en dagsorden i forkant av møtene.
Institusjonenes endelige innspill skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen utgangen av
oktober.

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Institusjonene skal i sin gjennomgang av oppdraget ta høyde for gjeldene økonomiske rammer
for universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere til sammen-

slåinger mellom institusjoner. Departementet vil foreta en konkret vurdering av den enkelte
sammenslåing og strukturendring med tanke på å tildele stimuleringsmidler i 2015.

7. STRUKTURI NORD-NORGE

Det har vært flere strukturendringer i Nord-Norge de siste årene, også fusjoner. Disse har i

stor grad vært en respons på de samme utfordringene som er skissert over, og ikke i første
rekke motivert ut fra ønsket om universitetsstatus. I tillegg har det i flere år allerede vært en

egen prosess i Nordland, og det foreligger tilstrekkelig med utredninger og kunnskaps-
grunnlag om behovet for ytterligere strukturendringer i Nord-Norge. Sammen med

institusjonene vil Kunnskapsdepartementet derfor vurdere om dialogmøtet i september skal

benyttes til å diskutere konkrete forslag til strukturendringer som departementet vil oversende
institusj onene på forhånd.

8. AVSLUTNING

Departementet og institusjonene har et felles ansvar for å oppfylle det store samfunns-

mandatet for forskning og høyere utdanning. Jeg ser fram til institusjonenes innspill om

hvordan strukturendringer kan bidra til at vi best mulig oppfyller den viktige samfunnsrollen
vi har. Departementet må selvsagt vurdere disse samlet og se i hvilken grad de svarer på

nasjonale behov.

Med hilsen

 
Vedlegg: Plan for regionmøtene i september
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Kopi:

Universitets- og høgskolerådet
Privat høyere utdanningsinstitusjoner
Nettverk for private høyskoler
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Postadresse Kontoradresse Telefon*  Saksbehandler 
  22 24 90 90* Audun Digerud Berg 

  Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  
 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/2719-     17.07.14 

 

Dialogmøter med universiteter og høyskoler september 2014 

Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i 

forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. 

 

Vi vil med dette presisere at dialogmøtene avholdes mellom kl. 12 – 16, med unntak av møtet 

i Molde som avholdes kl. 10 – 14. Det vil bli en enkel matservering i forkant av møtene fra kl. 

11:30. I Molde vil det bli servering underveis i møtet. Vi ber om at møtedeltakerne ankommer 

i god tid før møtestart. 

 

Vi minner om at møtedeltakelsen fra institusjonene skal være styreleder, rektor, 

studentrepresentant i styret, 1 – 2 styremedlemmer oppnevnt av departementet, ett 

styremedlem valgt av de ansatte, samt direktør. 

 

Departmentet vil sende ut endelig dagsorden etter å ha mottatt innspillene fra institusjonene 3 

uker i forkant av møtet. Det legges opp til at styreleder ved den enkelte institusjon får inntil 

10 minutter som en innledning til dialogen. 

   

 

Dato og sted: Institusjon 

Fredag 5. september, Bodø Høgskolen i Harstad 

Kl. 12 – 16 Høgskolen i Narvik 

Bodø, Rica Bodø Hotel Høgskolen i Nesna 

 Samisk høgskole 

 Universitetet i Nordland 

 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet  
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Fredag 12. september, Porsgrunn Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Kl. 12 – 16 Høgskolen i Telemark 

Porsgrunn,  Hotell VIC Høgskolen i Østfold 

 Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet 

 Universitetet i Agder 

 

 

Onsdag 17. september, Molde Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Kl.10 – 14 Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Molde, Quality Hotel Alexandra Høgskolen i Volda 

 Høgskolen i Ålesund 

 Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

 Norges teknisk- naturvitenskapelige 

universitet 

 

 

Tirsdag 23. september, Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kl. 12 – 16 Høgskolen i Gjøvik 

Oslo, Thon Hotel Opera Høgskolen i Hedmark 

 Høgskolen i Lillehammer 

 Høgskolen i Oslo og Akershus 

 Kunsthøgskolen i Oslo 

 Norges idrettshøgskole 

 Norges musikkhøgskole 

 Universitetet i Oslo 

 

 

Torsdag 25. september, Stavanger Høgskolen i Bergen 

Kl. 12 – 16 Høgskolen i Sogn og Fjordane 

Stavanger, Rica Airport Hotel Høgskolen Stord/Haugesund 

 Kunst- og designhøgskolen i Bergen 

 Norges Handelshøyskole 

 Universitetet i Bergen 

 Universitetet i Stavanger 

 

Vi minner igjen om at institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet til der møtet skal 

finne sted, og at inndelingen av deltakere for det enkelte møtet på ingen måte er å anse som 

førende for den fremtidige strukturen i sektoren. 

 

Videre vises det til brev av 8. juli 2014 med invitasjon til møte mellom politisk ledelse i 

Kunnskapsdepartementet og lokale fagforeninger i etterkant av dialogmøtene fra kl. 16:30 – 

18:00 (14:30 – 16:00 i Molde). Disse møtene vil bli avholdt i de samme lokalene som 

dialogmøtene med institusjonene.  
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Det kan delta inntil fire fagforeningsrepresentanter fra hver institusjon. I tillegg ser 

departementet det som hensiktsmessig at institusjonenes ledelse deltar på møtene med 

fagforeningene. Vi ber om at institusjonene informerer de lokale fagforeningsrepresentantene 

som skal delta på møtene om tid og sted.   

 

 

Med hilsen  

 

 

Rolf L. Larsen (e.f.)  

fung. ekspedisjonssjef 

 Audun Digerud Berg 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

UHR 

Unio 

Landsorganisasjonen i Norge 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Akademikerne 

Universitets- og høgskolerådet 
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Adresseliste 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 
Postboks 6768 St. Olavs plass OSLO 

Høgskolen i Bergen Postboks 7030 
BERGE

N 

Høgskolen i Buskerud og 

Vestfold 
Postboks 235 

KONGS

BERG 

Høgskolen i Gjøvik Postboks 191 
GJØVI

K 

Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 
HARST

AD 

Høgskolen i Hedmark Postboks 400 
ELVER

UM 

Høgskolen i Lillehammer Postboks 952 

LILLEH

AMME

R 

Høgskolen i Molde,  

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 
MOLD

E 

Høgskolen i Narvik Postboks 385 
NARVI

K 

Høgskolen i Nesna  NESNA 

Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks 2501 
STEIN

KJER 

Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass OSLO 

Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 
SOGND

AL 

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 
TROND

HEIM 

Høgskolen i Telemark Postboks 203 
PORSG

RUNN 

Høgskolen i Volda Postboks 500 VOLDA 

Høgskolen i Østfold  
HALDE

N 

Høgskolen i Ålesund Serviceboks 17 
ÅLESU

ND 

Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien 8 STORD 

Kunst- og designhøgskolen i 

Bergen 
Strømgaten 1 

BERGE

N 

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass OSLO 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 
BERGE

N 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion OSLO 

Norges miljø- og Postboks 5003 ÅS 
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Adresseliste 

biovitenskapelige universitet 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 
 

TROND

HEIM 

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 
KAUTO

KEINO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 

KRISTI

ANSAN

D S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 
BERGE

N 

Universitetet i Nordland Postboks 1490 BODØ 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern OSLO 

Universitetet i Stavanger  
STAVA

NGER 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske universitet 
 

TROMS

Ø 
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 Fra: Universitetet i Agder 

Til:  Kunnskapsdepartementet 

Kopi til: 

 

 

Dato: 22.8.2014 

Sak nr.:   2014/1346 

 

 

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren  -  
notat til dialogmøte i Porsgrunn 12.9.2014 

1. Status for UiAs arbeid med samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og framtidig 

struktur 

a. UiA og Høgskolen i Telemark har i flere år hatt et nært samarbeid om utvikling og 

gjennomføring av konkrete undervisningstilbud, og om forsknings- og utviklingsprosjekter. 

De to institusjonene har også utredet et nærmere samarbeid og en eventuell sammenslåing av 

de to institusjonene. Styrene for de to institusjonene vedtok i juni d.å. å ikke videreføre 

arbeidet for en institusjonssammenslåing. 

b. Mye av samarbeidet mellom HiT og UiA om FoU-prosjekter og studier fortsetter. Det 

gjelder bl.a. gjennomføring av et felles masterstudium i akvatisk økologi (der også 

Havforskningsinstituttet er involvert) og utvikling av et felles masterstudium i World Music. 

Flere av FoU-prosjektene  som fellesprosjektet initierte, fortsetter også. 

c. UiA deltar i nært samarbeid med UiS og UiN, knyttet til profesjonsutdanningene som for 

alle tre institusjonene er kjerneområder for virksomheten. UiA, UiS og HiT samarbeider om 

utviklingen av lærerutdanningene, innenfor organsieringen av lærerutdanningsregionene.  

d. På enkeltområder har UiA samarbeid med flere institusjoner, norske og utenlandske, om 

felles studier, forskning, student- og lærerutveksling m.m. Sammen med NTNU har UiA tatt 

initiativ til et nasjonalt samarbeid med faglig arbeidsdeling for å bringe logopediutdanningen 

opp på et internasjonalt nivå (fem-årig mastergrad). UiA har, knyttet til bachelorutdanningen i 

rettsvitenskap, et nært faglig samarbeid med Det juridiske fakultet, UiB. Også når det gjelder 

utvikling av administrative områder har UiA nært samarbeid med andre. UiA deltar bl.a. i 

samarbeid rundt internrevisjon med UiS, UiN og HiB.  

e. Bl.a. som en del av arbeidet med framtidig profilering har UiA siden høsten 2012 arbeidet 

med en gjennomgang av studieporteføljen ved universitetet. Universitetsstyret vedtok i 

junimøtet 2014 kriterier for vurdering av etablering og nedlegging av studier.  Kriteriene vil 

bli videre konkretisert og skal legges til grunn ved utviklingen av UiAs faglige profilering. 
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2. Punkter for diskusjon i dialogmøtet 

a. Innenfor en nasjonal struktur med færre institusjoner, vil det fremdeles være flere 

arbeidslivsorienterte læresteder med tette relasjoner til næringslivet. Det vil være behov for 

utstrakt, forpliktende institusjonelt samarbeid mellom regionalt forankrede institusjoner som 

holder høyt internasjonalt nivå - f.eks. en nasjonal graduate school innenfor anvendt teknologi. 

Det er derfor en avgjørende premiss at det legges til rette for slikt samarbeid ved eventuelle 

strukturendringer. 

b. Norske universiteter og høyskoler skal bygge opp internasjonalt anerkjente, og også noen 

verdensledende fagmiljøer. Det krever strukturer og insentiver for at sterkere internasjonale 

perspektiver og bedre internasjonalt samarbeid kan utvikles. For en framtidig struktur i uh-

sektoren må dette perspektivet være sentralt. 

c. Mange institusjoner, både universiteter og høyskoler, har rekrutteringsutfordringer på 

enkelte disiplinfag og studier, i særlig grad på masternivå. Flere av disse disiplinfagene er 

viktige fag i lærerutdanningene.  5-årig masterutdanning for grunnskolelærere vil gjøre det 

mulig å styrke noen av de utsatte disiplinfagene. UiA ser at det blir nødvendig å få til en god 

arbeidsdeling mellom flere institusjoner for å sikre tilbudene om masterspesialiseringer 

innenfor et bredt spekter av fag. 

d. UiA utvikler sin profil knyttet til på den ene siden samspillet mellom yrkesrettede 

utdanninger, profesjonsforskning og disiplinstudier, og på den andre siden forholdet mellom 

den regionale tilhørigheten og de internasjonale perspektivene. For UiA er det viktig at nye 

strukturer og samarbeidsmønstre i sektoren ikke kommer i motsetningsforhold til en slik faglig 

og institusjonell profilering. 

e. UiA er opptatt av at ny struktur og samarbeidsmodeller blant uh-institusjonene ikke må føre 

til monopolisering av sentrale fag- og vitenskapsområder til enkeltinstitusjoner. Også et lite 

land som Norge må sikre at det er rom for utvikling av gjensidig kritiske fagmiljøer flere 

steder i landet. Tettere samarbeid, konsentrasjon og klarere arbeidsdeling må ikke medføre at 

mangfoldet og ulike faglige perspektiver blir borte fra utdannings- og 

forskningsinstitusjonene. 

f. UiA regner med at strukturgjennomgangen av uh-sektoren også vil måtte omfatte 

forsknings- og utredningsinstituttene. Instituttsektoren er mangfoldig, og det kan tenkes mange 

ulike former for nærmere tilknytning mellom uh-institusjonene og instituttene. Det vil være 

behov for en avklaring på om uh-institusjonene skal inkludere instituttsektoren i sin 

planlegging av framtidig institusjonsstruktur, arbeidsdeling og profilering. 
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oppsummeringsnotat 20.8.2014/hsm 

KDs brev 26.5.2014 ber universitetene og høyskolene vurderer sin plass i en (uh-)sektor med færre 

institusjoner. Institusjonene skal beskrive 

 Ønsket strategisk profil 2020, herunder 

o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud) 

o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunnskapsdeling 

o Viktigste målgrupper og partnere 

o Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor 

gjeldende budsjettrammer 

 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsker strategisk profil 

 Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon 

og sammenslåing 

 Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett 

 Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med 

o Færre institusjoner 

o En krevende demografisk utvikling 

o Tydeligere forventninger til akademisk standard i form av læringsutbytte, 

forskningskvalitet og følges opp og får konsekvenser 

 Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre 

institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og 

forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store institusjoner bør eksplisitt 

vurdere sin nasjonale rolle. 

Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har gitt slike innspill: 

1. Strategisk profil 2020: 

Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap: Det handler om å bygge videre på nåværende 

kurs. Et internasjonalt universitet i en internasjonal region: UiA bør være mer internasjonalt preget 

enn andre norske universiteter. Et attraktivt universitet i den minste landsdelen: UiA bør sette seg 

realistiske mål for de store, yrkesrettede studiene. Det kan være naturlig at UiA blir oppfattet som en 

av de tre ledende tilbydere av bærebjelkestudiene. I tillegg noen mindre (og ofte disiplinrettede) 

studier der UiA, fordi studiene er viktige for de yrkesrettede studiene, eller fordi fagmiljøene er 

sterke av historiske eller andre årsaker (matematikk, språk, rytmisk musikk, informasjonssystemer 

o.a.) 

Helse- og idrettsvitenskap: Kvalitetssikring av utdanningene, i kontakt med arbeidslivet i regionen . 

Forene "research excellence" med praksisnærhet. Viktigste samarbeidspartnere: kommunene, 

helseforetak. Konsentrasjon om enkelte forskningsområder, som e-helse (del av flere EU-konsortier), 

kosthold og helsevaner (flere forskningsgrupper), fysiologiske tilpasninger til fysisk trening 

(samarbeid med SSHF, Olympiatoppen, KiA). 

Humaniora og pedagogikk: Symbiose av profesjons- og disiplinstudier. Regional forankring og 

internasjonal orientering. Styrking av god rekruttering til vitenskapelige stillinger.  Styrking av 

lederutvikling, særlig faglige ledere. Styrking av eksternt finansiert forskning, særlig EU-finansiert 
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(H2020). Fakultetet vil tilby godt faglig innhold i de nye integrerte master- og lektorutdanningene, og 

dermed øke studenttallet på masteremnene. Fakultetet har gode studenttall, vurdert nasjonalt1. UiA 

bør forenkle kvalitetssikringssystemet fram mot 2016. 

Kunstfag: Skapende og utøvende kunstnerisk praksis. Didaktiske og vitenskapelige tilnærminger til 

kunstfagene. Disiplinstudiene gir vesentlige kvaliteter for profesjonsstudiene. Lærerutdanningene 

tilfører vesentlige kvaliteter til disiplinstudiene. En flerfaglig og tverrestetisk tilnærming til 

kunstfagene. En tydelig forankring i regionens kunst- og kulturliv. Fakultetet vokser i dialog med UiA, 

regionen og nasjonale og internasjonale nettverk. Viktigste samarbeidspartnere: Andre faggrupper 

ved UiA. Kunst- og kulturinstitusjoner i regionen. Nasjonale og internasjonale partnere innenfor 

akademia og kunst-/kulturinstitusjoner. 

Lærerutdanningen: Skal UiA bli et "disiplinbasert profesjonsuniversitet" må eksisterende struktur 

funderes og bli bevisstgjort.  

Teknologi og realfag: Bygge opp under egen regions kompetansebehov, ved å være verdensledende 

på våre områder. De verdensledende miljøene bør stimuleres. Satsing på fagdisipliner i 

organiseringen av lærerutdanning: en profil og satsing på lærerutdanning som har et sterkt innslag av 

MNT. 

2. Øvrige punkter i KDs oppdragsspørsmål:  

Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap: Internasjonalt samarbeid med utenlandske 

institusjoner, og regionalt samarbeid med bedrifter, myndigheter og internasjonale organisasjoner i 

landsdelen. Også samarbeid med andre norske uh-institusjoner, men da på utvalgte områder, og på 

faglige kriterier, ikke med utgangspunkt i geografi. Fortsatt potensiale for å tiltrekke seg flere 

studenter som ikke er fra Agder. Handelshøyskolen: ønsker internasjonal akkreditering. Ikke alle uh-

institusjoner har de samme utfordringene, derfor en nyansert holdning til SAK-filosofien. Aktuelle 

partnere: UiB (juss), UiS (erfaringsbaserte mastere, EVU). Samfunnsvitenskap: Konsolidering av 

studiene, utvikling av tilbudene til lærerutdanning. Aktuelle partnere: UiS og UiN innenfor 

profesjonsstudiene. 

Helse- og idrettsvitenskap: Har særlige utfordringer med å tiltrekke seg kompetanse på akademisk 

toppnivå. Mye ressurser er bundet til undervisning. 

Humaniora og pedagogikk: Vekt på spørsmålet om arbeidsdeling og konsentrasjon: UiA stor nok til å 

stå på egne bein. Omfattende samarbeid med andre institusjoner. Forberedt på å ta ansvar der andre 

institusjoner ikke kan oppfylle kravene. Viktigste partnere: Skole, sykehus, offentlig forvaltning og 

lokalt næringsliv. 

Kunstfag: Utvikling av faglige kvaliteter i samarbeid med regionens kunst- og kulturliv, og andre 

fagmiljøer ved UiA. Utnytte UiAs matrisemodell. Nasjonale og internasjonale nettverk, generering av 

                                                           
1
 Fakultetet skriver at "fakultetet (ikke kan) se ut fra tall i DBH at KD har dekning for å skrive i tilbakemeldingen 

etter etatsstyringsmøtet at "UiA over tid har hatt en negativ utvikling i avlagte studiepoeng per student"." 
Statistikken kan velges ut på mange måter. Ser en på studiepoeng per heltidsekvivalent (totalt, gjennomsnitt 
for hele året) hadde HiA i 2007 48,4 st.p. per student, mens (UiA-)tallet i 2013 var 46,5. I samme perioden økte 
tallet for alle universitetene fra 42,7 i 2007 til 45,1 i 2013 (men her er det altså utvikling i hvilke institusjoner 
som regnes med som universiteter). 
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eksterne inntekter. Ser UiA som en selvstendig institusjon i regionen, med et betydelig nasjonalt og 

internasjonalt nettverk. 

Lærerutdanning: Lærerutdanningene er i stor grad nasjonalt og politisk forankret. Har vist seg å være 

vanskelig å få til arbeidsdeling innenfor lærerutdanningsregionene. Økte krav til utdanningene krever 

en viss størrelse og et visst nivå. UiA bør ikke omfattes av noen form for strukturendring på det 

nåværende tidspunkt. Ikke problemer med studentrekruttering. Selv med lavere ungdomskull vil EVU 

langt på vei kompensere. Styrke og konkurransekraft ligger også i beliggenhet og andre 

rammefaktorer. Realisere de faglige og regionale målene som er satt. 

Teknologi og realfag: Satse på de fremragende miljøene. Samarbeid mellom sterke miljøer i Norge 

og internasjonalt. Satsing på utdanningsteknologi og innholdsutvikling i samarbeid i klynger av 

institusjoner. 
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An Academic Cluster

for Engineering 
Education & Research

Møte mellom rektorer og teknologi-dekaner fra Ålesund, 
Gjøvik, Buskerud/Vestfold, Telemark, Agder og Stavanger 

19.08.2014

PROPOSAL
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1. jul. 2014
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/06/ntnu-snakker-om-fusjon-med-flere-hogskoler.html
and http://www.universitetsavisa.no/politikk/article22928.ece
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Sitat..

«Vi trenger et nytt tyngdepunkt for teknologisk forskning og 
utdanning i tillegg til NTNU»
Knut Bjørlykke, professor emeritus ved UiO 
i DN 4.10.2013

3
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Hvem er vi?

• Vi har sterke forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor teknologi, men vi har 
ikke den store bredden som de store teknologiuniversitetene har

• Noen eksempler på våre sterke områder er sikkerhet, risikostyring, IKT, mikro 
og nanoteknologi, maritim teknologi og subsea operasjoner, (fornybar) energi 
og energisystemer, bærekraftig vareproduksjon, mekatronikk og 
automatisering, systems engineering, industriell økonomi.

• Vår egenart er preget av et nært samarbeid med industri/næringsliv i våre 
regioner. Det er også en ekstrem styrke både i forskning og utdanning.

• Vi har svært sterke industrielle samarbeidspartnere, globale selskaper, 2 GCE, 
3 NCE, en rekke Arena-klynger

• Vi er ambisiøse institusjoner med ambisiøse fagmiljøer!

4
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Utfordringene: Big is beautiful?

• KD: Kvalitet, kvalitet, kvalitet

• Størrelse er ingen garanti for kvalitet. Men en viss kritisk masse på viktige 
områder er nok en forutsetning for å lykkes

• Horizon 2020 og til dels NFR krever større, tverrfaglige grupper 

• Horizon 2020 krever ikke minst solide og profesjonelle administrative ressurser

• Eksellente utdanninger, spesielt på master/PhD nivå, forutsetter høy grad av 
forskningstilknytning

Strategi styret 2012 5
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Vi ønsker kanskje å «være oss sjøl»

• Vi ønsker kanskje ikke store fusjonsprosesser

• Vi ønsker kanskje ikke å bli «underbruk» av store institusjoner

• Vi kan fusjonere lokalt 

• Vi ønsker kanskje å ta vare på vår egenart og utdanninger på andre områder

• Vi ønsker å bli sterke gjennom samarbeid basert på tillit og respekt

6
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Et alternativ: Etablere en felles enhet (konsortium/klynge)
for teknologiforskning, utdanning og innovasjon

• Et felles industrial enginering miljø som utgjør en enhet, men som er lokalisert 
i Stavanger, Grimstad, Porsgrunn, Kongsberg, Bakkenteigen, Gjøvik og 
Ålesund

• Matrise-organisering. Eks: Teknologimiljøet på Gjøvik er fortsatt en del av 
Høgskolen i Gjøvik, men inngår samtidig i aktiviteter i konsortiet/klyngen

• Fakultetene beholder sine budsjetter, men institusjonene må sette av ekstra 
midler til store satsinger i den felles enheten

7
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Possible cooperation areas

8

Cluster
Steering Board

EVU
Cooperation

PhD
Cooperation

International 
Cooperation

Innovation
Cooperation

BSc/MSc
Cooperation

Industry
Relations

eLearning
Strategy

Quality
Assurance

Labs &
Infrsatructure

Shared Research
Activities & Projects Recruitment

Yearly rotating chairman
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Hva skal være den felles enhetens funksjon?

• Etablere sterke felles fagmiljøer
• Løfte store søknader mot NFR og H 2020
• Samarbeidspartner med eksellente fagmiljøer internasjonalt
• Bygge ekstremt gode ingeniørutdanninger, spesielt på master/PhD nivå (felles 

graduate school)
• Felles forskerutdanninger/forskerskoler
• Felles administrativ infrastruktur for eksterne (H 2020, NFR) søknader, 

prosjekter og for studieplanlegging

9
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Nasjonalt forsøk

• UH loven § 2a: Departementet kan, etter innstilling fra styret, vedta at det kan 
gjøres avvik fra loven og forskriftene til loven i forbindelse med tidsavgrensede 
pedagogiske eller organisatoriske forsøk. Vi behøver altså ikke vente på 
lovendring.

• Kan kjøres som et forsøk f.eks foreløpig for 5-7 år

• Må forvente årlige ekstra midler til forsøket fra KD 

10
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Organisering, styring og ledelse

• Organiseringen må tenkes nøye igjennom
• Hvor selvstendig skal det være?

• Et eget «selskap»?
• Et konsortium?
• En klynge?

Vi kjenner alle klyngebegrepet gjennom Innovasjon Norges klyngesatsing i 
industrien, hvordan ser vi for oss en universitetsklynge

• Det er mulig å tenke seg flere etapper, kanskje først klynge, så en enda mer 
forpliktende organisering

• Må ha eget styre, internasjonalt advisory board, egen ledelse og eget 
sekretariat/administrasjon

11
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Andre deltakere?

• Er der andre høyskole/teknologimiljøer som burde inviteres med?

• Miljøer ved UiO, f.eks? IKT?

• Høgskolen i Bergen, UiB?

12
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Diskusjonen i dag: Uforpliktende høytenkning

1. Kunne dette være en ide å tenke videre på?
2. Hva skulle i tilfelle, etter deres mening, være innholdet i denne felles 

enheten?
3. Hvis flere av oss er interessert, hva blir neste skritt? Arbeidsgruppe?
4. Utredning av eventuell organisering? (NIFU og Technopolis er interessert)
5. Melde inn som mulig alternativ til møtene med Kunnskapsministeren?

Strategi styret 2012 13
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