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22/19 Godkjenning innkalling og agenda - 19/03452-1 Godkjenning innkalling og agenda : Godkjenning innkalling og agenda

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03452-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Tina Bringslimark

Saksgang

Møtedato
05.11.2019

GODKJENNING INNKALLING OG AGENDA
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda med de endringer som fremkom i møtet
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Vedtakssaker
Saknr
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19

Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjenning av protokoll fra møte 24.09.2019
Forsalg til møteplan for Forskningsutvalget 2019
Mal for Kvalitetsrapport ph.d. 2019
Fordeling av FoU-midler til stipendiater ved Nord universitet
Aktivt forskningsmiljø for stipendiater
Rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling
Implementering av Kvalitet i Nord
Internasjonalisering: Medlemskap i ECRA

Orienteringssaker*
Saknr
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19

Fellesløftet IV finansiering av tverrfaglig forskning
Handlingsplan forskning
Oversikt strategiske midler
AIMday
OA-fondets budsjett
Eventuelt (muntlig orientering)
• Agenda neste FU-møte
• Innmeldte saker under eventuelt
*Det følger ikke sakspapirer til orienteringssakene. Sakene vil bli muntlig presentert på
møtet.

Gjest:
•

Bjørn Gjellan Nielsen, regionansvarlig Forskningsrådet. Tema: Samarbeid
akademia og næringsliv.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03453-1
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
05.11.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.09.2019
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 24.09.2019 med de
endringer som fremkom i møtet.
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MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:

Sted:
Arkivsak:

24.09.2019 kl. 10:00-14:00
Gjestepresentasjoner:
kl. 11:30-11:50 Informasjon om nettskjema ved Kay Morten
Myrbekk
kl. 12:40-13:10 Informasjon om muligheter for fellesarrangementer
med Visit Bodø ved Lisbeth Ingebrigtsen
Bodø BODAdm350
16/00771

Tilstede:

Reid Hole, utvalgsleder, prorektor forskning og utvikling
Terje Andreas Mathisen, medlem, HHN
Steinar Daae Johansen, medlem, FBA
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning

Møtende
varamedlemmer:

Vigdis Tverberg for Are Severin Ingulfsvann, observatør,
Forskningsetisk utvalg

Forfall:

Trine Karlsen, medlem, FSH
Iselin Silja Kaspersen, medlem, ph.d.-representant
Solveig Lysfjord Sørensen, medlem, ph.d.-representant

Invitert, ikke møtt:

Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU

Andre:

Sissel Marit Jensen, saksfremlegger
Vilija Duleviciute, saksfremlegger
Tina Bringslimark, saksfremlegger
Kay Morten Myrbekk, digitalisering og infrastruktur, Nord universitet
Lisbeth Ingebrigtsen, Visit Bodø.

Protokollfører:

Tina Bringslimark, utvalgssekretær

På møtet informerte Kay Morten Myrbekk om «Nettskjema.no – sikker datainnsamling på
nett». Viktigste momenter fra Kay Morten Myrbekk: Sikker datainnsamling på nett.
Questback går ut juni 2020. Gå inn på nettskjema.no. Logg inn med Feide. Trenger ikke
melde inn til NSD (stort sett). I tillegg informerte Lisbeth Ingebrigtsen om mulighetene ved
fellesarrangementer.
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SAKSKART

Side
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4
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4

16/19 19/02875-1

Nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningssenter

5

17/19 19/02951-1

Finansiering av internasjonalisering for ph.d.

6

18/19 19/02968-1

Sammensetning av Kvalitetsforum for PhD-utdanningen

7

19/19 19/02954-1

Internasjonalisering forskning

8

20/19 19/02885-1

Introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa

9

21/19 19/02895-1

Medlemskap CAS

10

Status EU-søknader

10

Orienteringssaker
19/19 19/02970-1

Muntlig orientering/eventuelt:
• Senter for fremragende forskning
• SFI-søknad 25. sept.
• Medlemskap SCANCOR
• Cotutelle-avtaler
• Hva er et godt forskningsmiljø (for ph.d.-er)?
• Kvalitetsforum for ph.d.: Ha en oversikt over ph.d.-kurs. Bedre kommunikasjon internt og
eksternt ift kurs
• Akademisk årsfest: Annonsere i avis, invitere alle ansatte, samt ordfører, m.m. Festen er
viktig ift profilering og omdømmebygging av Nord universitet.
• Fond Open Access: Fondet må inkludere publisering av monografer
Sted, 24.09.2019

Reid Hole
Møteleder
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14/19 Godkjenning innkalling og agenda
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
14/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda

15/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
15/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 28.05.2019 med de
endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling
I møteprotokoll fra 24.09 sto det under sak 11/19 Finansiering av OA-hybrid publiseringer at
denne saken skulle tas opp i FU igjen på møtet 24. september. Det ble spesifisert på møtet at
saken enda ikke var klar for behandling, og vil bli tatt opp på et senere møte i FU. Det ble
også kommentert at sak 12/19 Mandat prorektor for forskning og utvikling manglet
justeringer i forhold til innspill i møtet.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 28.05.2019 med de
endringer og bemerkninger som fremkom i møtet.
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16/19 Nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningssenter
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
16/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å gå videre med saken.
Møtebehandling
Forskningsutvalget ble informert om planene om opprettelse av nasjonalt
samfunnsvitenskapelig forskningssenter. Det kom følgende kommentarer til
sakfremleggingen:
- Spesifisere at det er et samfunnsvitenskapelig senter om, for og i nordområdene.
Dvs. at det er planlagt et nasjonalt senter for samfunnsvitenskapelig
nordområdeforskning.
- Undersøke om mulighet for å søke midler i fellesløftet som har fokus på
tverrfaglighet.
- Prinsippavgjørelse at det legges til Nordland.
- Meldt inn i budsjett 2021 utenfor rammen – signal fra Nord inn til KD at det er
ønskelig å satse på dette.
- Må konkretisere hva det skal være (ha en klar strategi).
- Må være tydelige på at det er forskning som går på tvers av alle fakultetene
(tverrfakultær og multidisiplinær).

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å gå videre i saken med de spesifiseringer som fremkom i
møtet.
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17/19 Finansiering av internasjonalisering for ph.d.
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
17/19

Forslag til vedtak/anbefaling:
Forskningsutvalget tilrår rektor de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget.
Dette innbefatter:
• FoU-midler til ph.d. øremerkes i budsjett 2020 og for påfølgende år. Hvert fakultet
rapporterer spesifikt på at midlene er allokert til internasjonal aktivitet for ph.d.stipendiater på de enkelte ph.d.-program.
• Forskningsutvalgets anbefalinger for støtte blir satt som retningslinjer for bruk av
FoU-midler til ph.d.
• 30 – 40 % av de strategiske midlene for internasjonal mobilitet som hvert fakultet fikk
tildelt i 2019-budsjettet, brukes for å støtte mobilitet for ph.d.-stipendiatene.
Fakultet som ikke har fulgt styrets vedtak må rette opp i dette, og re-allokere midler
fra 2019-budsjettet til 2020-budsjettet, slik at anvendelse av midlene er i tråd med
styrets vedtak. Fakultetene skal legge fram prosjektplan for å sikre økt ph.d.-mobilitet
for godkjenning i forskningsutvalget før midlene tildeles.
Møtebehandling
Saken ble fremlagt for Forskningsutvalget som hadde følgende forslag til endringer i tekst:
• I første punkt, andre linje strykes internasjonal ut, slik at teksten blir følgende:
• I tredje punkt, første linje, første ord tilføyes Minst (Minst 30-40 % av de strategiske..).
Forskningsutvalget hadde videre følgende anbefalinger:
• Kommer inn i budsjett for 2020 at det settes av kr. 1 mill. til hvert fakultet til
internasjonalisering for ph.d. (til sammen kr. 5 mill.). Dette bør i første omgang settes av
hvert år i en femårsperiode.
• Ha tydelige forventninger i forhold til hvordan pengene brukes (skal brukes til
internasjonalisering).
• Penger bør øremerkes.
Vedtak/anbefaling
Forskningsutvalget tilrår rektor de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget med
justeringer som fremsatt i møtet.
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18/19 Sammensetning av Kvalitetsforum for PhD-utdanningen
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
18/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at Kvalitetsforum for PhD-utdanningen har følgende
sammensetning:
- Programansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
- Administrativ ansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.

Møtebehandling
Forskningsutvalget var enige i sammensetningen av Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningen.
Det ble spesifisert på møtet at kvalitetsforumet er et rådgivende organ. Forslag til at
spørsmålet rundt hva som er et aktivt ph.d.-miljø blir tatt opp som egen sak i Kvalitetsforum
for ph.d.-utdanningen.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at Kvalitetsforum for PhD-utdanningen har følgende
sammensetning:
- Programansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
- Administrativ ansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.
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19/19 Internasjonalisering forskning
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
19/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget anbefaler en revurdering og konkretisering av (handlings-)planer for
internasjonalisering av forskning ved hvert fakultet med hensyn til delstrategi
internasjonalisering. Videre anbefaler forskningsutvalget at det etableres et forum for
spørsmål tilknyttet internasjonalisering av forskning.
Møtebehandling
Det foreslåtte vedtaket ble ikke bifalt. Hverken i forhold til konkretisering av (handlings)planer ved fakultetene eller etablering av et forum for spørsmål tilknyttet
internasjonalisering. Forskningsutvalget foreslo heller at internasjonalisering bør være en
fast post på agendaen i FU-møter.
Vedtak
Internasjonalisering blir satt opp på agendaen i hvert FU-møte.
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20/19 Introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
20/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar at introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa blir
avholdt 7. januar 2020 ved Campus Levanger og i løpet av februar 2020 ved Campus Bodø.

Møtebehandling
På møtet ble det informert om at EU nettverk Nordland skal avholde et introduksjonskurs
om Horizon Europe 15. januar, og et skrivekurs 16. januar. Det ble dermed anbefalt at
introduksjonsdagen ved Campus Bodø ble utsatt til mai 2020.

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar at introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa blir
avholdt 7. januar 2020 ved Campus Levanger og i løpet av mai 2020 ved Campus Bodø.
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21/19 Medlemskap CAS
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
24.09.2019

Saknr
21/19

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem i CAS.

Møtebehandling
Forskningsutvalget ble informert om hva et medlemskap i Centre for Advanced Study at the
Norwegian Academy of Science and Letters (CAS) innebærer. Det ble ansett som positivt i
forhold til forskermobilitet og mulighet til å søke prosjektmidler.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem i CAS.

Saknr

Arkivsak

Tittel

19/19

19/02970-1

Status EU-søknader
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03454-1
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
05.11.2019

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR FORSKNINGSUTVALGET 2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2020 med de endringer som
fremkom i møtet.
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Saksframstilling
Det foreslås følgende møteplan for Forskningsutvalget i 2020:
Møtenr
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020

Dato
Fredag 14. februar
Torsdag 14. mai
Torsdag 10. september
Fredag 13. november

Kl.
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00

Sted
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350

Samtlige møter er lagt til Bodø, men møtene tilrettelegges for deltakelse via Skype ved
behov.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03480-1
Reid Hole
Tina Bringslimark

Saksgang

Møtedato
05.11.2019

MAL FOR KVALITETSRAPPORT PH.D. 2019
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar mal for Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-utdanningen ved Nord
universitet 2019 med de endringer som framkom i møtet. Frist for rapportering til avdeling
for forskning og utvikling er 15. januar 2020.
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Bakgrunn
I styresak 45/19 Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-utdanningen ved Nord universitet 2017 ble
følgende vedtak gjort 30.04.2019:
Styret tar «Nord universitet 2018 – Årlig kvalitetsrapport for
doktorgradsprogrammene» med de utfordringer og tilhørende tiltak som er beskrevet
i saken, til etterretning.»
Malen for den årlige kvalitetsrapporten for 2019 bygger både på forrige årsrapport for å
beholde et sammenligningsgrunnlag over tid, og på de utfordringer og tiltak i 2018rapporten som styret ønsker å at rapporten skal følge opp i 2019.
Malen utarbeides i tettere samarbeid med fakultetene enn tidligere slik at
programansvarlige får større innflytelse på hva som faktisk er relevant for
doktorgradsprogrammets kvalitet, dog uten at de forhold som styret og KD vektlegger blir
utelatt.
Utfordringer og tiltak som skal følges opp
De fem største utfordringene avdekt i tidligere års kvalitetsrapporter som skulle følges opp
og settes inn tiltak for, ble videreført i 2019:
• Veilederkapasitet og kompetanse
• Gjennomføringsgrad
• Antall doktorgradsavtaler, KD- og eksternfinansiert
• Utvikling og endringer i doktorgradsprogrammet i lys av akkreditering
• Rekruttering
Av foreslåtte tiltak for 2019 er Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningene blitt etablert. Forumet
skal styrke kvaliteten i universitetets doktorgradsprogrammer og øke samarbeidet mellom
de enkelte ph.d.- utdanningene. Forumet skal drøfte utfordringer, vurdere av felles tiltak og
samarbeid, tolke av nasjonale krav og forventninger i lokal setting, samt dele erfaringer
knyttet til den faglige gjennomføringen av forskerutdanningen.
Arbeidet med å utvikle og vedtas plan for en rullerende reakkreditering av alle
doktorgradsprogram ved Nord universitet er i gang, men ikke vedtatt FU eller implementert.
Planen må ferdigstilles og vedtas før kvalitetsrapporten 2019 oversendes styret.
Revisjon av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis er noe forsinket i forhold til
opprinnelig plan, men det er forhold som universitetet ikke rår over. Plan for å gjennomgå
relevante funn i revideringen og tilbakemeldinger fra sakkyndig komite, og opprette av tiltak
er allikevel under etablering.
Foreslåtte vedtatte framdriftsplanen er:
1) FU-møtet 05.11.2019: Forslag til mal framlegges for innledende behandling
2) FU-møtet post-møte 12.11.2019: Vedtak av mal for årlig kvalitetsrapport for ph.d.
2019
3) November til ultimo januar: Programansvarlige rapporterer ved hjelp av malen
4) 15. januar 2020: Programansvarliges frist for å sende kvalitetsrapporten 2019 til
AFU
5) 14. februar 2020: Rapporten behandles i FU
6) 11. mars 2020: Styret behandler kvalitetsrapporten for ph.d. 2019
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Nord universitet
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
2019
Status, vurdering, særlige utviklingspotensialer og tiltak knyttet til kvalitet

___________________________________
Doktorgradsprogram
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1. Produksjon og gjennomstrømming
Nasjonalt krav og målinger:
Minimum 15 stipendiater (ikke kandidater totalt) i løp til enhver tid på hvert
program.
Fullføring innen seks år etter finansieringsstart (bruttotid).
Doktorgradsavtaler eldre enn 5 år (bruttotid)
Minimum fem disputaser i snitt per tre år på hvert program.
Minimum 50 % av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet har fem
disputaser i snitt per tre år
Styrets krav:
Minimum 75 % av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet har fem
disputaser i snitt per tre år
Tabell 1: Ph.d.-avtaler
Antall nye ph.d.-avtaler inngått i 2019
-herav KD-finansierte stipendiater
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-herav NFR1-finansierte stipendiater
-herav fastansatte med FoU-tid til ph.d.-arbeid
-herav stipendiater i eksternfinansierte prosjekt
-herav kandidater med ekstern
arbeidsgiver/finansiør
Antall avtaler totalt på rapporteringstidspunktet
(15.02.2020)
-herav KD-finansierte stipendiater
-herav NFR-finansierte stipendiater
-herav fastansatte med FoU-tid til ph.d.-arbeid
-herav kandidater i eksternfinansierte prosjekt
-herav kandidater med ekstern
arbeidsgiver/finansiør
Antall aktive kandidater registrert i seks år eller mer fra
finansieringsstart
Antall KD-stipendiater ansatt ved fakultetet, men opptatt
på eksterne program, per fakultet per 31.12.2019
Antall post.doc. finansiert med KD-stipend per fakultet
Tiltak for å øke antall avtaler/kandidater.
Kommenter tiltak for å øke antall avtaler tilknyttet eksternfinansierte forskningsprosjekt
(NFR/EU) ved Nord, NÆR/OFF-ph.d.-avtaler og kandidater med andre eksterne
finansieringskilder (i UH- eller instituttsektoren):

Sikre at prosjektet er gjennomførbart kostnadsmessig.
Kommenter hvordan kandidatens finansieringsplan for prosjektgjennomføringen vurderes og
om det tas høyde for ulik internasjonal aktivitet.

Vurdering av prosjektbeskrivelsen mot kvalitative rammer.
Kommenter hvordan fakultetet vurderer prosjektbeskrivelsene mot bærekraftsmålene, av
‘impact’ og eventuell innovasjon, samt fakultetets og universitetets strategiske
forskningsplaner.

Tabell 2: Disputaser i 2019 og anslag innleveringer og disputaser vår 2020
Doktorgradsprogram
Antall disputaser 2019
Måltall for 2019 (revidert tall fra juni 2019)
Antall innleverte avhandlinger i 2019
-herav underkjente avhandlinger (3 mnd/6 mnd)

1

DRGAB
(FBA)

DRGE
(HHN)

DRGPR
(FLU/FSH)

DRGS
(FSV)

7

5

8

10

Forkortelsen NFR går ut og skal erstattes av Forskningsrådet. For å ha så kort tekst som mulig brukes NFR i
skjema, men vil bli skrevet ut i samlet årsrapport.
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-herav ikke ferdig bedømt
Anslag antall innleveringer vår 2020
Anslag antall disputaser vår 2020

Forklar eventuell negativ måloppnåelse i tabell 2:

Evaluer tiltak foreslått i kvalitetsrapporten 2018
Særlig vedrørende gjennomføringsgrad2 og gjennomstrømming3, og tiltak for å oppnå
godkjenning til offentlig forsvar av avhandling ved første behandling i
bedømmelseskomitéen.

Tabell 3: Utvikling og gjennomstrømming siste fem år
Årstall Antall
Gjennomsnitt Antall år i
disputaser tre siste
gjennomsnitt fra
kalenderår
finansieringsstart
til disputas

Antall fullførte
som startet
finansieringsperioden fem år
eller mer
(bruttotid) før
disputasen

Antall
frafall før
fullføring

2015
2016
2017
2018
2019
Inntil tre prioriterte tiltak implementert siste to år for økt progresjon:

Inntil tre prioriterte tiltak implementert siste to år for å hindre frafall:

Evaluer tiltak for økt gjennomstrømming foreslått i kvalitetsrapporten 2018
Særlig tiltakene for at kandidater som har vært fire år eller mer i programmet, skal fullføre
innen fem år. Beskriv også tiltak for kandidater som nærmer seg seks år studierett og
effekten av disse.

Evaluer praksis ved bruk av pliktarbeid
Er pliktarbeidet godt nok tilpasset tidsplanen for forskningsprosjektet? Hvordan sikres at
stipendiaten ikke tillegges mer arbeid enn avtalt? Hvilke type arbeid tillegges som
pliktarbeid?

2
3

Gjennomføringsgrad er antall som fullfører og disputerer, og hvor mange som avslutter før fullføring.
Gjennomstrømming måler brutto tidsbruken fra finansieringsstart til fullført disputas – over og under 5 år
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Andre kommentar vedrørende punkt 1 fakultet ønsker å informere om.

2. Ph.d.-programmet – overordnede vurderinger, fagmiljø og veiledningsforhold
Nasjonalt krav:
Fagmiljøet utgjøres av minimum 8 førstekompetente hvorav minst 50 % er
professorer.
Fagmiljøets størrelse skal være tilpasset antall doktorkandidater
Fagmiljøet skal aktivt delta i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Doktorgradsveileder er enten førsteamanuensis eller professor
Veilederne skal være aktive forskere
Førstelektor og dosent kan inngå i fagmiljøet, men ikke som veiledere
Lokale krav:
En veileder skal enten ha tidligere veiledererfaring eller veilederopplæring
En aktiv veileder skal ha publisert i akademiske kanaler tre siste år etter middels
krav
Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere
Oppdatert fagmiljøtabell
Faglig profil og innretning, og fagmiljøets kompetanseprofil.
Kommenter eventuelle endringer i 2019 i profil sett i lys av opprinnelig akkreditering,
inkludert eventuelle endringer eller planer om endringer i formell organisering.
Evaluering av programmets kompetanseprofil, faglige profil og kompetanseprofilen i forhold
til akkreditering og eventuelle endringer i nasjonale krav.

Vurdering av fagmiljøet/fagmiljøer som bærer doktorgraden.
Sett i forhold til NOKUTs akkrediteringskrav (8/4-regelen) og Nords vurdering av aktiv
forsker4.
Nevn særlig utfordringer knyttet til å oppfylle de «nye» kravene med hensyn til
forskningsaktivitet og internasjonalisering.

Generelt om veiledningskapasitet og utfordringer i veiledningssituasjon.
Evaluer tiltak foreslått i kvalitetsrapporten 2018 og inkludert eventuelle forbedringstiltak og
tiltak for å øke kapasiteten ytterligere.

4

Se Kompetanseplan for Nord universitet 2017-2018, s.10: «Med aktive forskere menes fagansatte som har publisert i
akademiske kanaler siste tre år. Fagansatte som har oppnådd inntil ett publiseringspoeng i løpet av siste tre år defineres
som aktiv etter svakt krav. Definisjon av aktiv forsker etter middels krav forutsetter at forskeren har publisert tilsvarende 1
publiseringspoeng eller mer i perioden. Forskere som har publisert tilsvarende 3 publiseringspoeng eller mer på tre år
tilfredsstiller sterkt krav.»
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Tabell 4: Hovedveileder
Hvor mange tilknyttet programmets fagmiljø var kvalifisert 5 til å være
hovedveileder per 01.01.2019?
Hvor mange gjennomfører veilederutviklingskurs i 2019?
Hvor mange kvalifiserte seg i 2019 som hovedveileder via oppdrag av
tilstrekkelig lengde som medveileder internt eller eksternt?
Hvor mange tilknyttet programmets fagmiljø vil være kvalifisert til å være
hovedveileder per 01.01.2019?
Tabell 5: Medveiledere
Andel kandidater med medveileder(e) i prosent av totalt antall kandidater
- herav andel med interne medveiledere i prosent
- herav andel med eksterne medveiledere i prosent
Oppfølging av veiledere.
Gis det tilbud om veilederforum, veilederkurs, kollegastøtte eller lignende tiltak for å ivareta
veiledernes behov for kompetanseheving og utvikling?

Policy og rutiner ved tilknytning av eksterne veiledere.
Hvordan kvalitetssikres akademisk kompetanse og veiledningskompetanse ved engasjement
av eksterne veiledere. Nasjonale og lokale krav til veiledere kompetanse gjelder også
eksterne veiledere.

Andre kommentar/vurdering vedrørende punkt 2 fakultet ønsker å informere om.

3. Eksterne relasjoner og internasjonalisering
Nasjonalt krav:
Høy internasjonal kvalitet6
Tabell 6: Internasjonalisering ph.d.
Ca. antall kandidater som har hatt internasjonalt forskningsopphold/workshop i
2019
Ca. antall kandidater deltatt på internasjonale konferanser med paper/poster/chair i
2019
Ca. antall internasjonale publikasjoner av kandidater, både som eneforfatter i
internasjonale tidsskrift og som medforfatter i internasjonal sampublisering i 2019
Antall internasjonale prof. II og medveiledere tilknyttet programmet per 31.12.2019
Antall internasjonale kandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet per 31.12.2019

5

§ 7-2 Oppnevning av veiledere i forskrift om graden ph.d., og KD sitt svar til Forskerforbundet 07.11.2012, ref. 12/2973.

6

Studiekvalitetsforskriften § 3-3 (3) og studietilsynsforskriften § 2-2 (7):
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Aktivitet og tiltak for doktorgradskandidat, veiledere og fagmiljøet for økt
internasjonalisering
I NOKUTS innledende tilsyn for Nord universitet 2017 (s. 38) heter det «[…] høy internasjonal
kvalitet […] er spesielt viktige som fremtidige kvalitetsmål for doktorgradsstudiene».
Beskriv hvilke aktiviteter og tiltak doktorgradsprogrammet har etablert for å holde høy
internasjonal kvalitet både i fagmiljøet og hos doktorgradskandidatene.

Andre kommentar/vurdering vedrørende punkt 3 fakultet ønsker å informere om.

4. Oppfølging av ph.d.-kandidater
Nasjonalt krav:
Alle doktorgradsprogram skal gjennomføre midtveisevaluering av
doktorgradskandidatene
Lokale krav:
Sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø8
Integrasjon i forskningsmiljø og forskningsgrupper
Kommenter programmets praksis med hensyn til integrering i doktorgradsprogrammets
aktive forskningsmiljø. Kommenter også antall kandidater uten slik tilknytning, f.eks. uten
forskningsgruppe7, uten faggruppe og eventuell bakgrunnen for dette.
Beskriv hvordan doktorgradskandidat uten kontorsted på campus blir integrert i et
forskningsmiljø.

Progresjonsoppfølging/samtale
Rutiner og tiltak. Oppfølging av tidsplan underveis samt framdriftsrapporter.
Kommenter også eventuelle forum uten veilederdeltakelse for innspill fra ph.d.-kandidatene.

Rammekvalitet
Kommenter hvordan dette sikres for alle kandidatene, også de med kontorsted utenfor
campus/studiested, og om doktorgradsprogrammet gjør noe særskilt for stipendiater med
utgått finansieringsperiode.
Andre kommentar/vurdering vedrørende punkt 4 fakultet ønsker å informere om.

5. Kvalitet i kursporteføljen
Nasjonale krav:

7

Ph.d.-forskriften § 7-1: «Fakultetet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt
forskningsmiljø.»
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Kvalitetsrutiner for opprettelse av nye emner
Evaluering av studietilbud8
Lokale krav:
Kvalitetssystemets prosessbeskrivelse for opprettelse og gjennomføring av
forskerkurs
Ph.d.-forskriftens § 8 Opplæringsdel
Hvor mange ph.d.-kurs er arrangert av doktorgradsprogrammet/fakultetet i 2019?

Fakultetets rutiner for etablering av nye forskerkurs.
Kommenter særlig om det er rutiner for kvalitetssikring av kursansvarlige og andre
bidragsytere, både på nyetablerte og bestående kurs.

Kurs tilbudt sammen med ekstern arrangør.
Hvem og kort om kvalitetssikring av medarrangør.

Relevans for eksterne deltakere
Kommenter om og eventuelt hvorfor ikke kurset/kursene, har opptak av /utlyses for eksterne deltakere.

Kort om evalueringsrutiner for forskerkursene, metode og viderebehandling av resultatet.

Andre kommentar/vurdering vedrørende punkt 5 fakultet ønsker å informere om.

6. Rekrutteringsgrunnlag og attraktivitet (etterspørselstrykk)
Tabell 7: Vurdering av programmets rekrutteringsevne og faglige nivået på søkerne.
Hvor mange stipendiat-stillinger ble utlyst i 2019?
Hvor mange kvalifiserte søkere var det i gjennomsnitt per utlyste stilling?
Hvor mange ble opptatt i programmet i 2019 uten forutgående utlysning
eller annen type konkurranseutsettelse?
Sikring av kandidatenes kvalitet gjennom konkurranseutsettelse.
På hvilken måte sikres kvaliteten hvis kandidater blir tatt opp uten forutgående utlysning. Ta
gjerne med eventuelle andre kommentarer til tabell 7.

Tiltak for å øke antall eksternfinansierte doktorgradsavtaler
Hvilke tiltak har fakultetet for å øke antall avtaler med finansiert med eksterne9 midler?

8

Studiekvalitetsforskriften § 2-1
Med eksterne midler menes her alt utenom KD-stipend, f.eks. finansiert av NFR/EU-prosjekt, avtaler om NÆR/OFF-ph.d.
og finansiering fra eksterne arbeidsgivere i UH-sektoren og næringslivet for øvrig.
9
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Rekruttering av ferdige doktorer
Hvor har disputerte i 2019 fått jobb etterpå? Eksternt/internt, offentlig/privat/eget firma,
UH-sektor/instituttsektor.

Forklaringer til rapporten 2019
Legg merke til at kvalitetsrapporten er per doktorgradsprogram og ikke per fakultet.
Alle tall finnes i FS, DBH. Fakultetets administrative ph.d.-koordinator kan bidra med søk i
forhåndsbestemte rapporter i FS og DBH. Dato for uthenting av tall, uavhengig av hvilken
database, er 15. februar 2019, samme dato som tall til fakultetenes årsrapport. Dette for å
unngå ulike tall og usikkerhet om hva som er riktig i disse to rapportene.
Det er brukt to ulike begrep om deltakerne i våre doktorprogram for å kunne skille ut
finansieringskilde der det er nødvendig for videre rapportering.
- Stipendiat er kun deltakere ansatt i stillingskode stipendiat ved Nord universitet. De er
finansiert av KD-stipend eller Forskningsrådsstipend eller med midler fra i
eksternfinansierte forskningsprosjekt ved universitetet.
- Kandidat eller doktorgradskandidat er alle opptatt i våre doktorprogram uavhengig av
finansieringstype, inkludert stipendiatene.
Under punkt 1 i tabell 1 er de fastansatte som gjennomfører et av Nords ph.d.-programmer
ved bruk av FOU-tid skilt ut. Grunnen er at de er kandidater finansiert av egen
budsjettramme i DBH- og NIFU-rapporter, men de er ikke ansatt stillingskode stipendiat.
Mange av de som deltar i kompetansehevingsprogrammene finner vi her.
I fotnotene er det oppgitt hvilke dokument/forskrifter som er bestemmende for de ulike
punktene; dette både som begrunnelse for hvorfor punktet er en del av kvalitetsrapportens
mal og som hjelp til den eller de som skal fylle ut for doktorgradsprogrammet.
Punkt 1 – Produksjon og gjennomstrømming
Tabell 1: Det skal være minimum 15 stipendiater opptatt i programmet til enhver tid. Legg
merke til at KD skiller mellom stipendiat og kandidat. Det er kun de vi selv har
arbeidsgiveransvar for som teller i denne sammenhengen, dvs. KD-stipendiater, NFRstipendiater og stipendiater ansatt på våre eksternfinansierte forskningsprosjekt.
Økt antall avtaler/kandidater, særlig eksternfinansierte, viser til programmets attraktivitet
og etterspørselstrykk og mulighet for å oppfylle nasjonalt krav. Tiltak for ytterligere økning
er derfor interessant.
Finansieringsplanen viser kandidatens mulighet til praktisk gjennomføring og fullføring av
prosjektene. Flere kandidater har gitt tilbakemelding på at de har problemer med å få
gjennomført sine godkjent prosjekt pga mangel på prosjektmidler. Det samme gjelder
muligheten for internasjonalisering (se også punkt 3 i malen).
I strategiske planer, i handlingsplaner og i forskningsprosjektsøknader er det økt fokus på
virkninger og effekter av forskningen (‘impact’), innovasjon og bærekraftsmål. Det er
ønskelig at samme fokus setter på prosjektbeskrivelsene ved opptak til
doktorgradsprogrammene.
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Over/under fem eller seks år etter finansieringsstart er ofte forvirrende. Antall aktive avtaler
over seks år er et nasjonalt styringsparameter – disse har ikke fullført, men er fortsatt aktive
i programmet (tabell 1). Studieretten på ph.d.-studie er normert til tre år og kravet til
progresjon er seks år nettotid (Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, § 6-2).
Etter seks år opphører normalt studieretten (samme forskrift § 6-3). Antall disputerte innen
fem år er et annet nasjonalt styringsparameter (se tabell 3).
Rapporten bygger på rapportering av kvalitet og kvalitet i doktorgradsprogrammene ved
Nord, og ikke fakultetenes totale aktivitet på doktorgradsnivået. Allikevel ble det i 2019rapporten kartlagt hvor mange som er opptatt på eksterne program med finansiering fra
Nord. Dette for å få en totalt oversikt over hvordan tildelt KD-stipend blir benyttet. Disse
kandidatene er ikke registrert i FS av Nord og vil derfor ikke komme med i på våre rapporter
til DBH/NIFU/KD, og etter 2018 er de heller ikke deres disputaser rapportert til KD i
gjennomføringen av tildelte KD-stipend som tidligere.
Tabell 2: Disputaser viser utelukkende suksess, mens antall innleveringer viser all aktivitet.
Innlevering som blir funnet verdig i et kalenderår vil ikke sammenfalle med antall disputaser
samme år. Det har vært jobbet aktivt med å hindre underkjenning og reinnleveringer, og
nedgang i disse tallene viser effekt av tiltakene.
Tabell 3: Disputaser i gjennomsnitt tre siste år er en parameter KD bruker (i
kvalitetsforskriften) for å vurdere bærekraft i programmet og følgelig har det stor betydning
for universitetsakkrediteringen. Det kreves at minst fem i snitt skal disputere hvert av de tre
siste år på 50 % av universitetets doktorgradsprogrammer. Styret ved Nord universitet har
forsterket kravet - minst fem skal disputere i snitt de tre siste år på 75 % av universitetets
doktorgradsprogrammene.
Doktorgradsstudiet er normert til tre år fulltidsstudium. Det er opp til universiteter hvorvidt
det kan inngås avtaler utover tre år. Valg av andre løsninger må reguleres i forskrifter og
avtaler. Nords ph.d.-forskrift og -avtalemal åpner for et år pliktarbeid utover tre år normert
tid, og det er opp til doktorgradsprogrammene og fakultetene å foreta denne vurderingen
for den enkelte kandidat.
Over/under fem eller seks år etter finansieringsstart er ofte forvirrende. Antall disputerte
innen fem år er et nasjonalt styringsparameter (tabell 3). Antall aktive avtaler over seks år er
et annet styringsparameter – disse har ikke fullført, men er fortsatt aktive i programmet (se
tabell 1).
Punkt 2 – Ph.d.-programmet – overordnede vurderinger, fagmiljø og veiledningsforhold
Med hensyn til «nye» krav til vurdering av fagmiljøet kan registreringer i Cristin brukes. Her
menes fagfellevurderte forskningspublikasjoner og ikke ren formidling som kronikker og
populærvitenskapelige artikler i diverse media. Med internasjonalisering regner både
nettverk, sampublisering og/eller internasjonal forskningsopphold og forskererfaring.
Tabell 4 og 5:
Spørsmålet om intern/ekstern medveileder viser tilbake til punktet over om eksterne
relasjoner. §7-2 i vår forskrift sier at det som hovedregel skal være to veiledere. Tall kan
hentes fra FS.
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Videre skal veileder være førsteamanuensis eller professor. Førstelektor og dosent kan
tilknyttes fagmiljøet og f.eks. undervise på ph.d.-kurs, men kan ikke oppnevnes som ph.d.veileder (ref. KD svar til Forskerforbundet 07.11.2012, ref 12/2973) uten en forutgående
vurdering av faglig/forsker kompetanse i tillegg til avlagt doktorgrad eller tilsvarende
kompetanse innenfor fagfeltet.
Veileders kompetanse som forsker både disiplinfaglig, veilederfaglig og internasjonal
erfaring, er sentral for gjennomføringstiden. Kravene til kompetanse gjelder ikke kun interne
veiledere men skal også vurderes for eksterne medveiledere. Fakultetenes tiltak og
oppfølging er derfor av interesse.
Alle doktorgradsprogrammene vil bli bedt om å levere oppdatert fagmiljøtabell etter
NOKUTs mal i løpet av første kvartal 2020.
Punkt 3 – Eksterne relasjoner og internasjonalisering
Tabell 6: Konferansedeltakelse med poster/paper viser et høyere engasjementnivå enn ren
konferansedeltakelse. Internasjonal sampublisering viser internasjonalt forskernettverk.
Studiekvalitetsforskrift § 3-3 (3)): «Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø med høy
kompetanse innenfor utdanning og forskning. Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte
forskningsresultater, inkludert publisering, på høyt, internasjonalt nivå, og resultater fra
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.»
Studietilsynsforskriften § 2-2 (7): «Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart»
Studietilsynsforskriften § 2-2 (8): «Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.»
Merknad i studietilsynsforskriften § 2-2 (8): Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal
sikre at studenter ved alle studietilbud som fører fram til en grad, kan tilbys
utvekslingsopphold gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen av
utvekslingsoppholdet er sikret av studietilbudets fagmiljø.
Punkt 4 – Oppfølging av ph.d.-kandidaten
Doktorgradskandidatene skal sikres deltakelse i et aktiv forskningsmiljø i følge ph.d.forskriften. NOKUT har i tilsynene også hatt fokus på dette.
Infrastruktur er en faktor i ferdigstillelse på normert tid og viser til § 5-2 i vår ph.d.-forskrift.
Med hensyn til stipendiater med utgått finansieringsperiode viser tilbakemelding at dette
praktiseres ulikt på de ulike programmene. Noen fjerner all tilgang til infrastruktur, noen
beholder infrastruktur ved at de ansettes for kort periode, eller de tildeles fullføringsstipend
fra fakultetet. For å finne beste praksis ønskes begrunnet kommentar for valg av
strategi/tiltak under rammekvalitet.
Punkt 5 – Kvalitet i kursporteføljen
Eksterne deltakere på Nords forskerkurs viser til forskermiljøets attraktivitet omdømme.
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Eksterne medarrangører, forelesere og kursdeltakere viser tilbake til punktet over om
eksterne relasjoner og til Nords attraktivitet hos andre i UH-sektor.
Link til prosessbeskrivelsene for ph.d.-utdanningen:
https://www.nord.no/no/omoss/universitetet/kvalitetsystem/kvalitetshandboka/Sider/default.aspx#&acd=1042a5e102c1-45ab-b0ee-47344d773853 (Se nederst på siden)
Link direkte til prosessbeskrivelsen for etablering, gjennomføring og evaluering av ph.d.-kurs
https://www.nord.no/no/omoss/universitetet/kvalitetsystem/kvalitetshandboka/Documents/Forskerkurs%20p%c3%a5%
20ny%20mal.pdf
Punkt 6 – Rekrutteringsgrunnlag og attraktivitet
Vi er pålagt å drive karriereveiledning for doktorgradskandidatene, og å vurdere
programmets samfunnsrelevans og entreprenørskap for våre program/kandidater. Type
førstejobb er én måte å vise dette på.
Annet
For den som ønsker nærmere info om de nasjonale styringsparameterne vedrørende ph.d.
og forskning, se dokumentasjon i KD-portalen på DBH sine sider:
http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/virksomhetsmaal_2013.action?undermeny=virksomhets
maal_2013&valgtTab=3&valgtArstall=2017&ValgtinstDetail=1174
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Saksbehandler
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19/03496-1
Reid Hole
Sissel Jensen
Møtedato
05.11.2019

FORDELING AV FOU-MIDLER TIL STIPENDIATER VED NORD UNIVERSITET 2020
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak FoU-midler til stipendiater for 2020 fordeles prosentvis på
følgende måte:
FBA 17,5 %, FLU 15,7 %, FSH 9,9 %, FSV 28,9 % og HHN 28,1 %
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Saksframstilling
Innledning
Forskningsutvalget (FU) forutsatte som et absolutt premiss ved overføring av sentrale FoU-midler for
ph.d. til fakultetene i 2017 at det ikke skulle lede til dårligere vilkår enn den ordningen universitetet
hadde da den var administrert sentralt (jf. rektorvedtak). FU ønsket at fakultetene skulle ha mest
mulig autonomi i fordelingen av midlene, og det er derfor opp til fakultetene hvilke rutiner de velger
for fordeling av disse midlene.
Dog ønsket FU å legge noen føringer, anbefalinger og begrensinger av hva som støttes med disse
midlene. FU ba spesielt fakultetene se til rektorvedtakets tredje avsnitt […] endringen skal ikke føre
til en forverring av ph.d.-kandidatenes økonomiske vilkår.
Fordelingsnøkkelen og tildelingen tar utgangspunkt i rektors vedtak fra 2016:
Dagens modell med sentrale FoU-midler til ph.d.-kandidatene blir endret til et grunnbeløp i Nord
universitets budsjettmodell som går til fakultetene fordelt etter antall ph.d.-kandidater. Midlene
øremerkes ph.d.-kandidatene, men fakultetene fordeler midlene internt. Budsjettet økes i samsvar med
økningen i antall ph.d.-kandidater.
Det skal fortsatt være en strategisk budsjettpost hos forskningsutvalget som skal anvendes på
fellesaktiviteter til ph.d.-kandidater ved Nord universitet.
Denne endringen skal ikke føre til en forverring av ph.d.-kandidatenes økonomiske vilkår.

Fakultetene har fortsatt ansvar for å sikre at ph.d.-prosjekter og doktorgradsprogram i
utgangspunktet er fullt finansiert. Årlig overføring av FoU-midlene skal, som tidligere, komme i tillegg
til og ikke erstatte dagens ordninger på fakultetene, det være seg annum, prosjektmidler, ulike fond
etc.

Basis for fordelingsnøkkelen
Hovedprinsippet for fordelingen av budsjettposten til fakultetene er antall støtteberettiget pr.
program. Det vil derfor ikke være en fast brøk for fordeling mellom fakultetene, men en årlig variert
prosentfordeling utfra antall støtteberettigede på et gitt telletidspunkt ultimo året før.
Retningslinjene til den tidligere FoU-ordningen videreføres og legges til grunn for hvem som er, og
ikke er, støtteberettiget:

1. Søker må være tatt opp på ett av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet, og
2. Søker må enten
a. være helt eller delvis ansatt som stipendiat ved Nord universitet, eller
b. være finansiert av et internasjonalt stipend
3. Kandidater som er tatt opp ved ett av universitetets doktorgradsprogram, men som
er 100 % finansiert av andre norske universiteter, høgskoler eller institutter er ikke
støtteberettigede. Det samme gjelder kandidater ansatt og finansiert av private og
offentlige bedrifter.
4. Søker skal være innenfor normert progresjon målt i netto tid.
FU ønsker å stimulere til økt gjennomføring på normert tid, og derfor begrenses perioden for å bli
definert som støtteberettiget at bare kandidater støttes som er i samsvar med normert tid, dvs. tre
år nettotid, dvs. at lov- og avtalefestede permisjoner og pliktarbeid ikke inngår i tre-årsperioden (pkt.
4). Det presiseres at personer som er finansiert av Nord universitet, men tatt opp ved andre
institusjoners doktorgradsprogram, ikke er støtteberettigede.
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Vedrørende telletidspunkt fordelingsnøkkel
Tildelingen av stipendmidlene skjer i budsjettfordelingen én gang pr. år. Midlene fordeles prosentvis
mellom programmene utfra andelen støtteberettigede kandidater hvert fakultet har pr. 1. november
året før.
Frist for ferdigstillelse av sakspapirer for dette FU-møtet er før fristen 01.11.2019. Det gjør at en
manuell telling 21.10.2019 derfor ligger til grunn for tabell 1. Fakultetene rapporterer til DBH
(Database for høyere utdanning) hvert år 15. oktober og FS (Felles studentdatabase) skal derfor være
oppdatert på telletidspunktet. Grunnlag for alle målinger av støtteberettigede har vært og er FSrapport 916.001, og antall stipendiater som fyller kravet til støtteberettiget danner grunnlag for
fordelingsnøkkel av budsjettposten.

Fordelingsnøkkel for 2020
FS-rapport 916.001 er «vasket» for blant annet dobbeltregistreringer, kursdeltakere og
feilregistreringer. I tillegg er alle fakultetene kontaktet for å korrigere tallene for eventuelle
manglende FS-registreringer. Telletidspunktet er 21.10.2018 og status er:
Tabell 1: Antall støtteberettiget til tidligere sentrale FoU-midler for ph.d. fordelt på fakultet
Fakultet
Antall støtteberettiget
Prosent av Nord Budsjett 2020
FBA
21
17,5 %
225 475
FLU
19
15,7 %
204 001
FSH
12
9,9 %
128 843
FSV
35
28,9 %
375 792
HHN
34
28,1 %
365 055
Nord
121
100 %
1 299 166
Kilde: FS-rapport 916.001

Ph.d. i studier av profesjonspraksis har kandidater fra både FLU og FSH. Etter enighet mellom FLU og
FSH fordeles midlene mellom fakultetene utfra hvor stipendiaten er ansatt.

FUs anbefalinger for støtte
FU anbefaler fakultetene til særlig å støtte søknad om midler til internasjonal aktivitet. De
begrensingene som var etablert for tidligere FoU-midler for ph.d.-kandidater bygget på erfaringer og
diskusjoner i FU, og kan fortsatt være en god rettesnor for fakultetene. Prorektor for forskning og
utvikling anbefaler derfor fakultetene vurdere videreføring av følgende retningslinjer:

•
•

•

Ved tildeling av reisemidler til konferanser settes det krav til framlegg av paper eller
presentasjon av poster.
Ved kjøp av litteratur settes en øvre grense på kr. 2000,- pr. tildeling. Det bør ikke
tildeles midler til abonnement av elektroniske tidsskrifter som biblioteket har avtale
med, uten særskilt grunn. Det bør generelt oppfordres til aktiv bruk av biblioteket
framfor å bygge opp en privat samling ved hjelp av FoU-midlene.
Støtte til kjøp av nettbrett og laptop bør unngås. Dog kan det søkes om dette når det
kan begrunnes som nødvendig for å gjennomføre en bestemt forskningsmetode og
hvor nettbrett/laptop inngår som en sentral del av denne metoden. Det må i så fall
framgå av prosjektbeskrivelsen.
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AKTIVT FORSKNINGSMILJØ FOR STIPENDIATER
Forslag til vedtak/anbefalinger:
Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningene mener det er bra at Nord universitet fokuserer på og legger
vekt på gode fag- og forskningsmiljø for stipendiatene. Forumet har konkludert med at de
grunnleggende kravene som bør stilles til et godt fag- og forskningsmiljø for stipendiater bør være
som følger:
•

Forskningsmiljøet for stipendiater på en campus/et studiested skal bestå av minimum 4-5
vitenskapelig ansatte som er tilknyttet doktorgradsprogrammet, og som har tilstedeværelse
på campus/studiested.
• Kravet om minst 50 % toppkompetanse bør også kreves i fagmiljøene som er mindre enn det
nasjonale minimumskravet på åtte (8/4-reglen).
• Forskningsmiljøet skal bestå av aktive forskere i henhold til Nord universitets krav om
publisering, og forske rundt tema i ph.d.-prosjektene og ph.d.-programmet generelt
• Alle stipendiatene gis tilgang til å tilknytte seg en forskergrupper, minimum en faggruppe 1
Et aktivt forskningsmiljø for stipendiatene (jf. ph.d.-forskriftens § 7-1) vil da være karakterisert av
antall, kompetanse, tilstedeværelse som sikrer faglig tilgjengelighet og faglig sosialt miljø. Det er opp
til det enkelte fakultet/doktorgradsprogram å påse at fagmiljøet på den campus/studiested
stipendiaten er tilknyttet fyller kravene.

1

Også kandidater med ekstern finansiering må sikres denne muligheten, eventuelt ved egen institusjon hvis
der er relevante fagmiljø.
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Saksframstilling
Innledning
I ph.d.-forskriften for Nord universitet heter det i § 7-1 Fakultetet og veilederne skal sammen
sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. FU ba i sitt møte 24.09.2019
Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningene utrede hvilke krav som bør ligger i å være definert
som «et aktivt forskningsmiljø» for stipendiatene, sett i lys av flercampusorganiseringen.
Kvalitetsforumet drøftet problemstillingen i sitt møte 15.10.2019.
Dagens situasjon for antall campus/studiesteder per doktorgradsprogram
• Ph.d. i sosiologi har besluttet å kun ha stipendiater på to campus – Bodø og Levanger
• Ph.d. i akvatisk biovitenskap har stipendiater på en campus og et studiesteder – Bodø
og Steinkjer
• Ph.d. i bedriftsøkonomi har stipendiater på en campus og to studiesteder – Bodø,
Helgeland og Stjørdal
• Ph.d. i studier av profesjonspraksis har stipendiater på to campus og fire studiesteder
– Vesterålen, Bodø, Helgeland, Nesna, Namsos og Levanger.
Hva er et tilstrekkelig fagmiljø for doktorgradsprogram?
I prinsippet bør stipendiatene samles der fagmiljøene er tilstrekkelige, men Nord har ingen
overordnet tolkning av hva som er et tilstrekkelig fagmiljø på en campus/studiested, verken i
kvantitet eller kvalitet.
I studietilsynsforskriften § 2-3, (4), c) angående krav til kompetansenivå heter det: For
studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
Dette er også bakgrunnen for den såkalt 8/4-reglen som benyttes ved akkreditering av
doktorgradsprogram – fagmiljøet skal bestå av minimum åtte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst fire har professor- eller dosentkompetanse.
Fra 01.01.2019 ble kravet til veiledere skjerpet, bl.a. at de skal være aktive forskere. I
studiekvalitetsforskriften § 3-3 (3) går det fram at Fagmiljøet skal kunne vise til
dokumenterte forskningsresultater, inkludert publisering, på høyt, internasjonalt nivå, og
resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Ved Nord er
kravet til aktiv forsker satt til minimum ett publikasjonspoeng per tre år (snitt på min. 0,33
poeng per år).
Som det framgår av overnevnte er det klare forskriftsfestede kvalitative og kvantitative krav
til et doktorgradsprograms fagmiljø som helhet. Men heller ikke nasjonalt er det satt krav til
hvordan det skal vurderes ved en flercampusorganisering.
Hva karakteriserer et godt forskningsmiljø?
Flercampusorganisering har gitt noen utfordringer innen doktorgradsutdanningen som det
ikke er tatt høyde for verken i forskrifter eller tilhørende rundskriv. Kvalitetsforumet for
ph.d. har derfor sett på hvordan det kan tas høyde for både kvantitet og kvalitet ved Nord
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universitet, og hva som bør være et minimum for at miljøene skal ha et kvalitativt
tilstrekkelig nivå.
I en litteraturstudie utført for NOKUT konkluderer NIFU 2 med at det er grunn til å tro at
fagmiljøene er viktige for kvaliteten i utdanningen, men at det ikke er dekning i
forskningslitteraturen for å slå fast hvordan et «godt fagmiljø» ser ut med tanke på størrelse,
kompetansemessig sammensetning, stabilitet etc. Samtidig konkluderer NIFU at det er
forskningsmessig belegg for at det kan være positivt å ha kollektive «miljøer» som drifter
studietilbudene, i motsetning til et antall enkeltindivider.
I følge NOKUTs3 undersøkelse forstår ansatte ‘fagmiljø’ først og fremst på et abstrakt plan,
og tyr til andre begreper når de skal konkretisere hvem og hva de mener, som f.eks.
faggruppe, forskergruppe, fagseksjon, det samlede kollegiet etc. Undersøkelse viser samtidig
at det er en felles enighet om at en absolutt minimumsstørrelse for en faggruppe er rundt 45 personer2. Dyktighet og kvalitet blant personalet blir omtalt som viktigere enn størrelse ut
over et absolutt minimum, og størrelse bør være underordnet hvor mye tid som settes av til
henholdsvis forskning og utdanning.

2

https://www.nifu.no/news/hva-vet-vi-om-sammenhengen-mellom-fagmiljoenes-storrelseogutdanningskvalitet/
3
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2019/fagmiljo-og-utdanningskvalitet_7-2019.pdf
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RAPPORT OM KVALITET I FORSKNINGSSTØTTE OG FORSKNINGSUTVIKLING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar at det utvikles en årlig rapport om kvalitet i forskningsstøtte og
forskningsutvikling ved Nord universitet . Rapporten legges frem for universitetsstyret i
vårsemesteret. Avdeling for forskning og utvikling er ansvarlig for rapporten.
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Saksfremstilling
Pr. i dag finnes det «Rapport om utdanningskvalitet» og «Årlig kvalitetsrapport ph.d». Det er
nå planlagt å utarbeide en rapport for kvalitet i forskningsstøtte og -utvikling. Formålet med
rapporten er primært en evaluering av måloppnåelse av tiltak beskrevet i Nord universitets
strategi for forskning. I de tilfeller der mål og tiltak i strategien ikke er fulgt opp, vil rapporten
inneholde konkrete tiltak med ansvarfordeling for å nå målene. Videre vil rapporten gi en
evaluering av effekten av ulike tiltak fra foregående år. Rapporten vil i så måte kunne være
rådgivende i utvikling av ny forskningsstrategi og nye handlingsplaner for forskning.
Avdeling for forskning og utvikling vil være ansvarlig for utarbeidelse av rapporten.
Kvalitetsindikatorer i rapporten vil på et overordnet plan være:
1. Måloppnåelse forskningsstrategiske mål og tiltak.
2. Måloppnåelse handlingsplaner for forskning.
3. Forskningsproduksjon:
a) Eksterne midler
b) Antall publikasjoner
c) Antall disputaser

Videre vil rapporten fungere som et utviklingsdokument gjennom evaluering av tiltak og
effekten av disse. Tiltak som evalueres er blant annet:
• Effekten av strategiske midler.
• Kvalitet i Nord (prosesskart for bidrags- og oppdragsforskning).
• Fordeling av PES-midler.
• Innsendte og antatte søknader på eksterne midler inkludert evaluering av
suksesskriterier (hva fungerte/ikke fungerte i søknader).
• Publikasjoner sett i forhold publikasjonspoeng, samt engelskspråklige versus norske
publikasjoner, nivå 1 og 2 tidsskrifter, monografer, bøker, m.m. Det vil si at det blir sett
på publikasjoner også utover publikasjonspoeng.

Andre konkrete kvalitetsindikatorer som rapporten vil kunne dokumentere er:
• Kultur for forskning
o Utvikling av Nord universitets kultur for forskning og forskningsutvikling.
• Arbeidsmiljø
o Helhetlig arbeidsgiverpolitikk og -praksis.
o Administrative tjenester og systemer med de ansatte og stipendiater/ph.d.kandidaters behov som premiss.
o Møteplasser som stimulerer til kunnskapsutveksling og relasjonsbygging på tvers
av fag og roller.
• Rekruttering og kompetansebygging
o Mottaket av nytilsatte.
o Karriereprogram for yngre forskere.
o Lederutvikling for de ulike lederrollene.
o Kompetanse- og karriereutviklende tiltak for alle grupper av ansatte.
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•

•

•

•

•

•

•
•

Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
o Virkemidler for å bygge Nords omdømme og synligjøre Nord universitets
betydning for kunnskapsutvikling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
o Synliggjøring av Nords faglige profil og egenart.
o Rutiner og prosesser for vitenskapelig formidling gjennom nasjonale, europeisk
og globale nettverk og fora.
o Synliggjøring av Nords vitenskapelige rolle rettet mot FNs bærekraftsmål.
Finansiering
o Synliggjøring av grunnfinansieringens betydning for at Nord kan fylle sin
samfunnsrolle og -oppgaver.
o Forskningsinnsats i blant annet RFF, Forskningsrådet og EUs
forskningsprogrammer.
Organisasjonsutvikling
o Samarbeidsformer innen profilområdene for å styrke tverrfaglig forskning.
o Strukturer og samarbeidsformer som bidrar til kvalitet og nyskaping i faglig
virksomhet.
o Tjenestemodeller og tjenesteformer innen den samlede administrasjonen.
Internasjonalt samarbeid
o Tilrettelegging for mobilitet blant ansatte.
o Kvalitet og omfang av internasjonale samarbeidsavtaler relatert til forskning.
o Tjenester for mottak av internasjonale gjesteforskere.
Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder
o Utvikling av kunnskap om viktige samfunnsutfordringer gjennom fler- og
tverrfaglige prosjekter innen profilområder.
o Utvikling av forskningsprosjekter som adresserer utfordringer i FNs
bærekraftsmål.
o Utvikling av tverrfakultært og -disiplinært samarbeid og fagområder.
Teknologi og digitalisering
o Policy og prosesser for åpen vitenskap.
o Kompetanseheving for bruk av ny teknologi.
o Systemer for administrative tjenester som Kvalitet i Nord, samt eksterne og
interne websider.
Innovasjon og entreprenørskap
o Utvikling av TTO.
o Styrking av innovasjonsprosjekter.
Norwegian Centres of Expertise (NCE) og kunnskapsklynger
o Samarbeid med NCE’er og kunnskapsklynger.

Vurdering
Årlig rapportering og evaluering av måloppnåelse og utførte tiltak vil være et nyttig redskap
for kvalitet i forskningsstøtte og -utvikling ved Nord universitet.

28/19 Rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling - 19/03502-1 Rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling : Rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling

Vedlegg:
Nord universitets forskingsstrategi har følgende mål og tiltak i prioritert rekkefølge frem til
2020:
1. Ha en kompetanseandel på henholdsvis 67 og 24 prosent på første- og toppnivå i 2020:
o Utvikle og realisere kompetanseplan.
o Allokere strategiske midler til kompetanseoppbygging.
2. Ta fortløpende ut kompetanseplanens effekt på forskning gjennom:
o Utvikling av individuelle karriereplaner som styrker den enkeltes CV og
universitets forskning.
o Å tilby kurs i utarbeiding av søknader om forskningsmidler, med fokus på
SFF/SFI/SFU/ FRIPRO/ERC.
o Å tilby opplæring i veiledning av ph.d.-kandidater, forskningsledelse og
prosjektstyring for vitenskapelig ansatte.
o Å tilby opplæring i skriving av vitenskapelige artikler som en del av kravet om økt
publisering
3. Styrke forskningsmiljøene knyttet til ph.d.-programmene og de profilområdene som har
en anerkjent nasjonal og internasjonal rolle:
o Øke administrativ støtte og kompetanse knyttet til forskning generelt og spesielt
knyttet til profesjonsstudiene
o Etablere program for talentfulle yngre forskere
o Sette opp sabbats- og incentivordninger for ansatte som over tid kan vise til
fremragende forskning, publisering og veiledning av ph.d.-kandidater
o Stimulere til tverrfaglige større søknader om forskningsmidler
4. Øke gjennomføring på ph.d.-nivå innen normert tid:
o Sikre at det er intern veilederkapasitet på hvert av ph.d.-programmene
o Etablere et styrket kvalitetssystem for ph.d.-programmene
5. Økt kommersialisering av forskningsresultater:
o Bygge en kultur og kommunikasjon for å øke forståelsen både internt og i
randsonen av universitetets betydning som bidragsyter til etablering av
kunnskapsbaserte arbeidsplasser og verdiskaping
o Øke antall patenter og IPR som kan benyttes av tredjepart, primært i universitets
randsone
6. Økt interaksjon mellom utdanning og forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:
o Inkludere studentaktivitet i søknader om ekstern finansiering av prosjekter
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IMPLEMENTERING AV KVALITET I NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget anbefaler at det gjennomføres følgende høringsrunde av
kvalitetssikringssystem for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning før det implementeres
på fakultetene:
1. Dekan, prodekan for forskning, fakultetsdirektør og eventuelt kontorsjef.
2. Faggruppeledere.
3. Implementering.
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Sammendrag
Kvalitet i Nord skal gi ansatte tilgang til kvalitetssikrede beskrivelser av interne
arbeidsprosesser og rutiner, samt ansvarsbeskrivelser. Formålet er å oppnå best mulig
kvalitet i universitetets interne og eksterne leveranser. AFU har det overordnede ansvaret
for kvalitetssikring av bidrags- og oppdragsforskning. Kvalitetssikringssystemet er en
kontinuerlig prosess som utvikles og forbedres i stadig dialog mellom fakultetene og AFU.

Saksframstilling
Prosesskart for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning er nå klart for høring i ledelsen ved
fakultetene. Etter at høringssvar er gjennomgått og tatt til følge i prosesskartetet, begynner
fasen for implementering av kvalitetssystemet. AFU foreslår at implementeringen skjer i
følgende trinnvise rekkefølge:
1. Dekan, prodekan for forskning, fakultetsdirektør og eventuelt kontorsjef.
2. Forskningsgruppeledere.
3. Implementering.
Formålet med trinnvis implementering er å få tilbakemeldinger, korrigeringer, sikre eierskap
og kunnskap om prosesskartet på relevante nivåer på fakultetene.
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INTERNASJONALISERING: MEDLEMSKAP I EUROPEAN CLIMATE RESEARCH
ALLIANCE
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem (participant) i European Climate
Research Alliance (ECRA).
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Saksframstilling
The European Climate Research Alliance (ECRA) is an association of 23 European research
institutions (institutes and universities) in the field of climate research. There are three levels
of membership: Partner, Participant, and Associate.

The members of ECRA – all partners, participants and associates:

Partner, Participant, and Associate
Partner
The Partners are the core members of ECRA. They are individual public research institutions
or a cluster of research institutions which provide substantial research capacity and own
resources to a Collaborative Programme of research in a particular field. Each country can
only be represented once as a Partner of ECRA. The ECRA Partners form the Executive
Committee (ExCom) which is supported by a secretariat.
Participant
ECRA Participants contribute substantial research activity to a specific Collaborative
Programme (CP). In addition, ECRA Participants are collectively responsible for the overall
effective functioning of the Collaborative Programme by formulating the CP Description of
Work (DoW), as members of the Collaborative Programme Steering Committee, and by
ensuring adherance to ECRA principles and all other obligations by individual participants.
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Associate
The ECRA Associates are research institutions which do have a minor commitment to a
Collaborative Programme. They can become Associate Participant in collaboration with a
Participant and contribute to a Collaborative Programme via a Collaborative Programme
Participant.

Why become an ECRA Member?
ECRA Members
• collaborate in joint workshops
• participate in joint actions (e.g. training, education for young scientists, and outreach
activities)
• are presented at external conferences, workshop with ECRA umbrella
• receive early information via newsletters (working programmes, upcoming calls)
• appear in the list of ECRA network
• will be presented on the ECRA website

Tasks and Responsibilities:
a. Contribution with financial and personnel resources to a specific Collaborative
Programme
b. Membership in the Collaborative Programme Steering Committee
c. Contribution to the writing of the Description of Work (DoW)
d. Ensure that their Associates adhere to ECRA principles and all other obligations resting
with the Participant for its own activities
e. Representation of their Associates at Collaborative Programme Steering Committee
meetings
In general, for Nord University this implies to contribute in a Collaborative Programmes of
ECRA.

Costs
According to the ECRA Governance, only the ECRA partners pay a membership fee - one per
country - in the case of Norway, the Norwegian Meteorological Institute is already a partner.
Other participating institutions from a country would be ‘participants’ in ECRA and can join
for free.

Relevant research topics
• ECRA has a Collaborative Programme on the Arctic, which is currently understaffed, e.g.
there is a need for someone who can reactive this Collaborative Programme. ECRA would
definitely be interested in the network at Nord University.
• ECRA is currently focused on natural sciences, but are open to other fields, such as
Climate and Health, Social Sciences, and other combinations of Climate research.
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Key objectives of ECRA
The high-level objectives of the Alliance are to:
▪ Accelerate the development of climate change research by conceiving and
implementing Collaborative Programmes of research, combining capacities of
research institutions and maximising complementarities and synergies, including
collaboration with international partners.
▪ Work towards a long term, durable integration of excellent but dispersed research
capacities across Europe, optimising the use of resources, building additional
research capacity and developing a comprehensive range of pan-European research
infrastructures.
▪ Strengthen Europe's capacity to initiate and execute large fundamental and
comprehensive research and development programmes in climate science.
▪ Develop training, education and outreach activities, encouraging researcher mobility
and providing a training environment for PhD students and other scientists in
strategic climate sectors.
▪ Develop links and sustained partnerships with industry to strengthen the interplay
between research outcomes and innovation and to foster the early take-up of
promising results.
▪ Provide advice to policy and public in respect to climate change.
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Denne behandlingen '20/19 Fellesløftet IV - finansiering av tverrfaglig forskning' har ingen saksframlegg.

21/19 Handlingsplan for forskning - :

Denne behandlingen '21/19 Handlingsplan for forskning' har ingen saksframlegg.

22/19 Oversikt strategiske midler - :

Denne behandlingen '22/19 Oversikt strategiske midler' har ingen saksframlegg.

23/19 AIMday - :

Denne behandlingen '23/19 AIMday' har ingen saksframlegg.

24/19 OA-fondets budsjett - :

Denne behandlingen '24/19 OA-fondets budsjett' har ingen saksframlegg.

25/19 Eventuelt - :

Denne behandlingen '25/19 Eventuelt' har ingen saksframlegg.

