Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:

14.05.2020 10:00

Sted:

Bodadm 350

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil

evt.

på e-post tina.bringslimark@nord.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 07.05.2020
For leder i Forskningsutvalget for Nord universitet,

Tina Bringslimark
Seniorrådgiver
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Reid Hole
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GODKJENNING INNKALLING OG AGENDA
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda

Møtedato
14.05.2020

9/20 Godkjenning innkalling og agenda - 20/01228-1 Godkjenning innkalling og agenda : Godkjenning innkalling og agenda

Saksframstilling
Medlemmer i Forskningsutvalget ble invitert til å komme med innspill til saker på e-post 20.
april.
Innspill:
Vara ved forfall:
Det vanlige har tidligere vært at dekanene har stilt opp som vara. FSH har meldt inn vara for
Lisbeth Uhrenfeldt: Kari Ingstad
Ikke vært vanlig praksis at ph.d.-representantene har egne vara, siden de er to.
Observatørene fra Forskningsetisk utvalg og Nordlandsforskning har medlt inn vara når de
selv ikke har kunnet stille. Trøndelagsforskning har ikke medlt inn vara.

Saksliste FU-møte 14. mai
Vedtakssaker
Saksnr
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20

Godkjenning innkalling og agenda
Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.20
Kvalitetsrapport for forskning 2019
Aktiviteter for økt forskning og forskningsproduksjon 2021-2023
Kurs i søknadsskriving – Dr. Peter A. Sheard
Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program
Rutiner for offentliggjøring av ph.d.-avhandling ved heldigital disputas på grunn av COVID-19
Vurderingsmomenter til hjelp for beslutning om forlengelser for ph.d.-kandidater ansatt ved
Nord som følge av koronapandemien
Dekning av utgifter til artikler med usikker uttelling i NVI

Orienteringssaker
Saksnr
6/20
7/20
8/20
9/20

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2019 og bruk av OA-fondet
AFU innspill til Strategi 2030
Forskningsrådets utlysning av kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Muntlig orientering:
o Muligheter MSCA IF
o EU-søknader
o Arbeid med EU-strategi
o Medlemskap SCANCOR og ECRA
o Orientering om arbeid med Open Data
o Innovacare, Marin Innovasjon Arena (MIA) og Marin Innovasjon Pilot (MIP)
o Hva skjer med akademisk årsfest 2020

Innmeldte saker:
Lisbeth Urhenfeldt: Muilghet for kompetanseløp.
Elisabeth Ljunggren: Hva har nedstegningen å si for forskningsaktiviteten.
Gjest:
Ragnar Lie, hovedansvarlig UHR-forskning. Tema: Innspill i forhold til pågående arbeid med tiltak for økt
forskningsaktivitet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/01235-1
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
14.05.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.02.2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 20.02.2020 med de
endringer som fremkom i møtet.
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Endringer/rettelser i protokoll fra 20. februar:
• Fra Berit Eliassen – skal arrangere OA-dag innen utgangen av mars (i slutten før 1. april)
• Per Gaute er ansvarlig for oppfølging av Bodø2024
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MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

20.02.2020 kl. 10:00-15:00
Bodø BODAdm 350
19/04100

Tilstede:

Reid Hole, utvalgsleder, rektorat
Terje Mathisen, medlem, HHN
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Mette Sørensen, medlem, FBA (med fra kl. 12.30)
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH
Egil Rogstad, medlem, medlem, ph.d.-representant
Iselin Kristine Mauseth Steira, medlem, ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Are Severin Ingulfsvann, observatør, FEU

Forfall:

Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU

Andre:

Wiebke Kallweit, biblioteket, sak 4/20, o-sak 2/20 og 3/20
Berit Eliassen, biblioteket, sak 4/20, o-sak 2/20 og 3/20
Per Gaute Pettersen, AFU, sak 6/20
Vilija Duleviciute, AFU, sak 7/20 og o-sak 4/20
Sissel Jensen, AFU, sak 8/20
Morten Skjelbred, saker under eventuelt
Per-Stian Ekroll, kommunikasjon, Forskningsdagene
Espen H. Kvikstad, kommunikasjon, Forskningsdagene

Ekstern gjest:

Henrik Sand Dagfinrud, prosjektleder Bodø europeisk kulturhovedstad
2024

Møteleder:

Reid Hole

Protokollfører:

Tina Bringslimark, AFU
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SAKSKART

Side
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3/20
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5

4/20

16/0517013
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6

5/20

20/00570-1

ÅRSRAPPORT FORSKNINGSUTVALGET 2019

7

6/20
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2024

8

7/20

20/00560-1

Charter and Code på Nord universitet

9

8/20

20/00723-1

Årlig kvalitetsrapport doktorgradsprogrammene 2019

10

Orienteringssaker
1/20

20/00409-1

Seminar i regi av Forskningsetisk utvalg

11

2/20

17/01861-5

Plan S-veileder og utkast til rammeverk for
overgangstidsskrift

11

3/20

19/02493-2

Tidsskriftavtaler via UNIT og lisensbruk

11

4/20

20/00643-1

Kvalitet i Nord. Status februar 2020

11

5/20

20/00526-1

Store Norske Leksikon

11

Eventuelt
• Strategiske midler
• Fellesløftet IV
• Regler for opprykk dosent/førsterekto
• Midler for internasjonalisering ph.d.-kandidater
• Ph.d.-parlament
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1/20 Godkjenning innkalling og agenda
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
1/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda med de endringer som fremkom i
møtet.
Møtebehandling
Ingen merknader til innkalling og agenda.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
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2/20 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
2/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 05.11.2019 med de
endringer som fremkom i møtet.
Møtebehandling
Ingen merknader til møteprotokoll.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 05.11.2019.
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3/20 Etikk-workshop for ph.d.-studenter og veiledere
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
3/20

Forslag til vedtak:
Forskningsetisk utvalg arrangerer seminar for veiledere og ph.d.-studenter i november 2020.
Forskningsutvalget dekker reise og middag for interne deltakere, samt for innleide forelesere
dersom det skulle bli nødvendig.
Møtebehandling
Det må undersøkes i forhold til budsjett hvor mye Forskningsutvalget kan dekke av
kostnader til seminaret. FU mente at dette er et veldig viktig tiltak, og at det er positivt at
stipendiater og veiledere kan møtes på tvers av ph.d.-programmene. Videre ble det
poengtert viktigheten av å holde et interaktivt seminar.

Vedtak
Forskningsetisk utvalg arrangerer seminar for veiledere og ph.d.-studenter i november 2020
under forutsetning av at det finnes budsjettdekning for seminaret.

Ansvar for oppfølging
Are Severin Ingulfsvann lager budsjett til neste møte i FU, samt foreslår dato for FEUseminar
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4/20 Endring retningslinjer OA-fondet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
4/20

Forslag til vedtak:
1. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler vedtas slik de
foreligger i saken, ref. vedlegg 3 (norsk versjon) og 7 (engelsk versjon).
2. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige monografier og artikler/kapitler i
antologier vedtas slik de foreligger i saken, ref. vedlegg 4 (norsk versjon) og 8 (engelsk versjon).
3. Rektor fastsetter retningslinjer for open access-fondet etter forutgående behandling i
Forskningsutvalget.
4. Reviderte retningslinjer har virkningsdato 1. januar 2020.

Møtebehandling
Retningslinjene ble gjennomgått og godkjent som fremlagt uten forslag til endringer. Det er
stort behov for informasjon om retningslinjene. Biblioteket avtaler tidspunkt med
fakultetene for informasjonsmøter. Det kom også forslag om å arrangere en egen OA-dag.
Videre kom det frem i diskusjonen et stort behov for en egen mal for Data Management
Plan. Denne bør utarbeides senest i mars, og i god tid før søknadsfristene tidlig i mai.
Andre innspill:
• Ble poengtert at forskerne ikke skal hente inn tilbud fra flere forlag ved publisering.
• Det bør finnes et insitament for publisering av norske bøker.

Vedtak
1. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler vedtas slik de
foreligger i saken, ref. vedlegg 3 (norsk versjon) og 7 (engelsk versjon).
2. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige monografier og artikler/kapitler i
antologier vedtas slik de foreligger i saken, ref. vedlegg 4 (norsk versjon) og 8 (engelsk versjon).
3. Rektor fastsetter retningslinjer for open access-fondet etter forutgående behandling i
Forskningsutvalget.
4. Reviderte retningslinjer har virkningsdato 1. januar 2020.

Ansvar for oppfølging
Biblioteket ved Berit Eliassen, Wiebke Kallweit og Johanne Hansen Kobberstad følger opp
informasjon til fakultetene.
Tadeu Nogueira følger opp utarbeidelse av mal for Data Management Plan.
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5/20 ÅRSRAPPORT FORSKNINGSUTVALGET 2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
5/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar årsrapporten for 2019 som fremlagt med de endringer som
fremkom i møtet.

Møtebehandling
Årsrapport med regnskap for Forskningsutvalget ble fremlagt. Det ble videre nevnt at
dersom FU vil ha innspill til Nords budsjett for 2021, må dette skje allerede på FU-møtet i
mai. Dette inkluderer også innspill til strategiske midler.

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar årsrapporten for 2019.

Ansvar for oppfølging
Tina Bringslimark er ansvarlig for at innspill til budsjett for 2021 blir tatt opp i FU-møtet 14.
mai.
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6/20 Forskningsmuligheter knyttet til Europeisk kulturhovedstad 2024
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
6/20

Forslag til vedtak:
FU tar saken til orientering, og ber om at AFU tilrettelegger for en workshop om
forskningsmuligheter innenfor Bodø2024 medio mai.
Møtebehandling
Møtet var svært positiv til å se på videre forskningsmuligheter tilknyttet Bodø2024.
Nordlandsforskning ønsker også å bli inkludert i dette arbeidet. Videre er det viktig at det blir
koordinert på en god måte av AFU, som kan tilrettelegge/fasilitere for videre samarbeid og
utvikling av forskningsprosjekter. Det må være et godt rammeverk rundt dette for å
inkludere både akademia, det offentlige og næringslivet. Videre kom det forslag om å
opprette et utviklingsteam med 4-6 representanter fordelt på Nord og Nordlandsforskning.
For en konkret videreføring skal det utvikles en konkret plan med tidslinje. Det kom også
forslag om at arbeidet med Bodø2024 kan ses i sammenheng med opprettelsen av senter for
samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning, samt med Smart City og Ny by-Ny flyplass.
Forskningsarbeidet i kan finansieres via Forskningsrådets Kompetanse- og
samarbeidsprosjekt, som har søknadsfrist 02.09.2020. Det bør derfor utarbeides en felles
søknad i god tid før søknadsfristen.
På møtet kom det også innspill om ulike arrangementer i tilknytning til Bodø2024 som f.eks.
attraktivitetskonferanse, ungdomskonferanse, og konferanse om demokrati og
menneskerettigheter.
Nord bør også vurdere å knytte masterfagsoppgaver opp mot Bodø2024.

Vedtak
FU tar saken til orientering, og ber om at AFU tilrettelegger for en workshop om
forskningsmuligheter innenfor Bodø2024 medio mai. Videre skal det utarbeides en tidslinje
med milepæler og en konkret plan for det videre arbeidet.

Ansvar for oppfølging
AFU v/Morten Skjelbred
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7/20 Charter and Code på Nord universitet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
7/20

Forslag til vedtak:
FU rådgiver rektor til å signere “Declaration of Commitment to the Recommendation of the
European Commission on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers” og med det sette i gang prosess av implementering av Charter
and Code på Nord universitet.

Vedtak
FU anbefaler at rektor signerer “Declaration of Commitment to the Recommendation of the
European Commission on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers” og med det sette i gang prosess for implementering av Charter
and Code på Nord universitet.

Ansvar for oppfølging
Vilija Duleviciute
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8/20 Årlig kvalitetsrapport doktorgradsprogrammene 2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.02.2020

Sak nr.
8/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å oversende Årlig kvalitetsrapport for
doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2019 med de endringer som framkom i
møtet.

Møtebehandling
Innspill på ordlyden i teksten, hvor det må spesifiserer at det skal være maksimalt fire
kandidater (punkt 6).

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å oversende Årlig kvalitetsrapport for
doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2019 til styret med de endringer som
framkom i møtet.

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/20

20/00409-1

2/20

17/01861-5

3/20

19/02493-2

4/20

20/00643-1

5/20

20/00526-1

Seminar i regi av Forskningsetisk utvalg
Nytt seminar vil bli avholdt i november ihht budsjett.
Oppfølging: Are Severin Ingulfsvann
Plan S-veileder og utkast til rammeverk for
overgangstidsskrift
Informasjon på bibliotekets hjemmeside, samt at
biblioteket informerer fakultetene.
Oppfølging: Biblioteket
Tidsskriftavtaler via UNIT og lisensbruk
Informasjon på bibliotekets hjemmeside, samt at
biblioteket informerer fakultetene.
Oppfølging: Biblioteket
Kvalitet i Nord - Status februar 2020
Det ble gitt innspill til forskere og forskningsprosjekter
som kan prøve ut det nye systemet.
Oppfølging: Vilija Duleviciute
Store Norske Leksikon
Viktig publiseringsplattform i forhold til å synliggjøre
forskning ved Nord.
Oppfølging: Prodekanene informere og oppmuntrer på
hvert fakultet.

Eventuelt:
Strategiske midler
Informasjon om status for strategiske midler.
Oppfølging strategiske midler: Morten Skjelbred
Fellesløftet IV
Må få en avklaring fra den enkelte forsker om det evt er ønskelig å slå sammen flere
søknader i en fellessøknad.
Oppfølging: Morten Skjelbred
Regler for opprykk dosent/førsterektor
Ble også tatt opp reglene til opprykk for førsteamanuensis og professor. Bør ha en ny
gjennomgang av reglene, og løfte dette til et høyere nivå.
Oppfølging: Tina Bringslimark. Ta opp som egen sak i neste FU-møte
Midler for internasjonalisering ph.d.-kandidater
Mangler midler for 2020. Behov for øremerkede strategiske midler.
Oppfølging: Sissel Marit Jensen. Tas opp som egen sak i neste FU-møte.

Ph.d.-parlament
11
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Kan se på ulike former for sammensetning f.eks. etter mal fra andre
stipendiatorganisasjoner.
Oppfølging: Sissel Marit Jensen
Innspill til budsjett 2021
Midler til Forsker Grand Prix (evt. også Forsker Battle).
Forskningsdagene 2020
Tema for Forskningsdagene er Hjernen. Kommunikasjon etterspurte innspill til dagene.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01238-1
Reid Hole
Tina Bringslimark

KVALITETSRAPPORT FOR FORSKNING 2019
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar tiltak for implementering av tiltak beskrevet i Kvalitetsrapport for
forskning 2019 med de videre fakultetsvise tiltak som framkom i møtet.
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Sammendrag
Kvalitetsrapport for forskning 2019 ble godkjent av universitetsstyret 29. april. Det videre
arbeidet består i implementering av tiltakene ved fakultetene. Tiltakene vil videre være en
del av grunnlaget for innspill til budsjett 2021.
Saksframstilling
For videre implementering og oppfølging av tiltak beskrevet i Kvalitetsrapport for forskning
forslås det følgende alternativer:
1. Møter mellom Avdeling for forskning og utvikling (AFU) og faggruppeledere hvor alle
faggruppeledere møtes samlet til et enkeltmøte.
Eller
2. Enkeltmøter mellom AFU og faggruppene.
Eller
3. Møter med FU ved fakultetene for å gjennomgå Kvalitetsrapport for forskning som ble lagt
fram for styret
Eller
4. Andre alternativ som framkommer i FU.

Vedlegg:
Kvalitetsrapport for forsking 2019
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01087-1
Reid Hole
Tina Bringslimark

Saksgang

Møtedato
29.04.2020

KVALITETSRAPPORT FOR FORSKNING 2019
1. Styret godkjenner Kvalitetsrapport for forskning 2019.
2. Kvalitetsrapport for forskning utarbeides årlig og legges fram for styret.
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Sammendrag
Kvalitetsrapport for forskning 2019 gir en statusoppdatering på forskningen ved Nord,
inkludert utviklingen i forskningsproduksjon i perioden 2017-2019. Resultatene viser en god
utvikling på publisering, økt søking på ekstern finansiering av forskningsprosjekter, men
stabilt nivå på omfanget av ekstern finansiert forskning. Det er relativ stor intern variasjon
både på fakultets- og individnivå i forhold til forskningsproduksjon målt ut i fra
publiseringspoeng og bidragsinntekter fra Forskningsrådet, Regionale forskningsfond og EU.
Med utgangspunkt i resultatene blir det avslutningsvis pekt på tiltak for å øke
forskningsaktiviteten ved Nord.
Bakgrunn
Nord universitet (Nord) har som mål å øke forskningsaktiviteten for å bidra i
kunnskapsutviklingen og sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte undervisningen. I UHsektoren måles forskningskvalitet og -aktivitet gjennom tre hovedparametere:
1) Antall publiseringspoeng per faglig årsverk.
2) Midler fra Norges forskningsråd (Forskningsrådet), Regionale Forskningsfond (RFF)
og EUs rammeprogram, samt annen bidrags- og oppdragsfinansiering.
3) Antall godkjente ph.d.-disputaser.
Det blir årlig lagt fram en kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene. I denne rapporten
blir ph.d.-programmene derfor ikke diskutert. Målsettingen med Kvalitetsrapport for
forskning er å utvikle nye målrettede tiltak for økt forskningsproduksjon ved Nord.
Saksfremstilling

1. Vitenskapelig publisering
Vitenskapelig publisering er et mål på forskningskvalitet, og er viktig både for å bidra med
deling av ny kunnskap på internasjonalt nivå, for å sikre forskningsbasert undervisning og for
å delta i konkurransen om eksterne bidrags- og oppdragsmidler. I tillegg er det grunnlag for
resultatbasert utbetaling fra Kunnskapsdepartementet (KD). Tallet på publiseringspoeng blir
brukt som en styringsparameter i UH-sektoren, samt som et kvalitetskriterium i
Strukturmeldingen (2014-2015). I Nords kompetanseplan var målsettingen minst 1,0
publiseringspoeng per faglig årsverk innen 2020.
Figur 1 viser publiseringspoeng per faglig årsverk i 2019 for Nord sammenlignet med de
andre universitetene. Gjennomsnittet for universitetene var i 2019 1,2 publiseringspoeng
per faglig årsverk. I forhold til de andre universitetene ligger Nord lavest med 0,67 poeng,
men både USN, OsloMet og UiT ligger under 1,0 publiseringspoeng/faglig årsverk. For å nå
Nords målsetting for 2020 på 1,0 publiseringspoeng/faglig årsverk må andel poeng økes med
49 % fra 2019 til 2020.
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Figur 1. Publiseringspoeng per faglig årsverk for universitetene i 2019.
Kilde: DBH

Antall publiseringspoeng har fra 2017 til 2019 økt med 34 % og med 8,9 % fra 2018 til 2019,
se Tabell 1. På nasjonalt nivå har økningen vært på 4 % i samme periode. Basert på den
historiske økningen kan det være realistisk å estimere en framtidig økning på mellom 7,5 - 10
% per år. Dette innebærer at med 10 % årlig vekst kan Nord nå 1,03 publiseringspoeng/
faglig årsverk i 2024 eller 1,08 poeng i 2025 med 7,5 % årlig vekst.
Tabell 1. Antall publiseringspoeng, faglig årsverk og publiseringspoeng per faglig årsverk i
perioden 2017-2019.
År

Publiseringspoeng

Faglig årsverk

Poeng/faglig årsverk

2017
2018
2019

383
529
576

767
832
857

0,5
0,64
0,67

Kilde: DBH

For å gi en bedre analyse av publiseringsaktiviteten ved Nord er antall publiseringspoeng
brutt ned både på fakultets- og individnivå. Figur 2 viser antall publiseringspoeng per faglig
årsverk i perioden 2017-2019, delt på fakultet. FSV hadde i 2018 0,93 publiseringspoeng/
faglig årsverk, som er nær målsettingen for 2020 på 1,0 poeng. De hadde en bratt stigning
fra 2017 til 2018, men gikk ned i 2019. Det er vanlig med årlig variasjon i antall publikasjoner
hos den enkelte ansatte. Derfor bør antall publiseringspoeng ses over en lengre periode.
HHN og FBA har hatt en relativ sterk økning i perioden, mens FLU og FSH har en svakere
økning. Det er verdt å merke seg at for 2019 ligger både HHN og FBA over 0,8 publiseringspoeng/faglig årsverk.
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Figur 2. Publiseringspoeng per faglig årsverk i perioden 2017-2019 etter fakultet.
Kilde: DBH

Figur 3 gir en fakultetsvis oversikt over prosentandel av faglige årsverk som har publisert i
perioden 2017-2019. For 2019 hadde tre av fem fakultet en prosentandel forskning blant
faglig ansatte på under 50 %. FBA hadde en relativt stor andel med 79,6 %. Noe av
forklaringen på forskjellen mellom fakultetene ligger i at det i naturvitenskaplige miljø er
vanligere at flere publiserer sammen.
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Figur 3. Prosent faglige årsverk som publiserte i perioden 2017-2019, per fakultet.
Kilde: Cristin og DBH

Figur 4 viser antall publiseringspoeng per faglig ansatte fordelt på fakultet. Da fordelingen
var tilnærmet lik for 2017 og 2018 vises denne fordelingen bare for 2019. På topp ligger to
forskere fra hhv. FSV og HHN med mer enn 20 publiseringspoeng. Videre viser den at HHN
har en større gruppe som produserte mer enn ett publiseringspoeng sammenlignet med
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resten av fakultetene. De øvrige fakultetene viser et relativt raskt fall på kurvene, noe som
indikerer at et stort antall ansatte har få publikasjoner.
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Figur 4. Antall publiseringspoeng (Y) fordelt over antall faglig ansatte (X) per fakultet for
2019.
Kilde: Cristin

Nord opererer med tre kategorier for publisering; svak (< 1 publiseringspoeng/år), middels (1
- 3/år) og sterk (>3 publiseringspoeng/år). Figur 5 viser prosentvis andel av faglig ansatte
som publiserer, fordelt på de tre kategoriene. For perioden har andelen som har mindre enn
1 poeng vært svakt økende. Videre ser vi at andelen som har mer enn 3 publiseringspoeng
har gått opp. Sett ut i fra resultatene i Figur 5, kan man anta at disse er rekruttert fra
kategorien «middels», noe som innebærer at det er kategorien som har mellom 1 - 3 poeng
som har bidratt mest til økningen i antall publiseringspoeng. «Middels» kategori utgjør i dag
over 50 % av de faglig ansatte som publiserer. Gjennom målrettede tiltak vil det kunne være
mulig å løfte en større andel fra «middels» kategori til «sterk» kategori, samtidig som det må
arbeides systematisk med å rekruttere flere fra kategorien «svak» inn i «middels». Det må i
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tilleggs igangsettes et systematisk arbeid mot gruppen som per i dag ikke publiserer, noe
som utgjør rundt 50 % sett i forhold til resultatene i Figur 3.
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Figur 5. Prosentvis fordeling av faglig ansatte som publiserer, fordelt på de tre kategoriene
for publiseringspoeng, hhv. svak, middels og sterk*
*Det er kun de som har publisert som inngår i tabellen.
Kilde: Cristin

Oppsummering vitenskapelig publisering
Publiseringen ved Nord har økt hvert år siden 2017. Resultatene ligger likevel lavere enn for
resten av universitetene. Det må derfor fortsatt jobbes systematisk for å øke antall
publiseringer. Resultatene viser videre at det er relativt store forskjeller både på
fakultetsnivå og individnivå i forhold til publisering (Figur 2-5). Antall publiseringspoeng ved
Nord kan dermed gå opp både ved at en høyere andel av de faglig ansatte publiserer, samt
at det blir en økning i antall publiseringspoeng blant de som allerede publiserer.

2. Tildeling fra Forskningsrådet og Regionale forskningsfond
Bidragsinntekter fra både Forskningsrådet og RFF gir institusjonene i UH-sektoren
resultatbaserte inntekter fra KD. Derimot er det kun bidragsinntekter fra Forskningsrådet per
faglig årsverk som er en nasjonalt styringsparameter.
Figur 6 viser andel tildelinger fra Forskningsrådet til universitetene i 2019 per faglig årsverk.
Nord fikk tildelt kr. 27.295 per faglig årsverk, mens gjennomsnittet for universitetene lå på
kr. 146.234 i 2019. Nord har således et betydelig potensial for økte tildelinger fra
Forskningsrådet sett i forhold til de andre universitetene. Nords målsetting i
kompetanseplanen var kr. 60.000 i bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk
innen 2020. Ut fra 2019-resultatet innebærer dette en økning på 128 %.
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Figur 6. Tildeling fra Forskningsrådet per faglig årsverk for universitetene i 2019.
Kilde: DBH

Bildet blir derimot noe annerledes dersom vi ser på inntekter fra RFF per faglig årsverk, se
Figur 7. Her skårer Nord høyt sett i forhold til de andre universitetene. For 2019 utgjorde
bidragsinntekter fra RFF kr. 5.573 per faglig årsverk for Nord, mens gjennomsnittet for
universitetene lå på kr. 1.997. RFF har således relativt sett ikke en stor betydning for å bidra
til en økning i forskningsaktiviteten.
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Figur 7. Tildeling fra Regionale forskningsfond per faglig årsverk for universitetene i 2019.
Kilde: DBH

Figur 8 gir en oversikt over inntekter fra Forskningsrådet per fakultet for 2017-2019, hvor
både FBA, FSV og HHN har hatt en økning i løpet av perioden.
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Figur 8. Tilskudd fra Forskningsrådet (1000 kr) per fakultet i perioden 2017-2019.
Kilde: Økonomiavdelingen Nord

Figur 9 viser tilskudd fra RFF per fakultet i perioden 2017-2019. HHN har hatt en økning i
2019, mens de andre fakultetene har hatt en nedgang i forhold til resultater fra 2018. Dette
kan ha sin årsak i flere forhold, som f.eks. tema for utlysninger.
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Figur 9. Tilskudd fra RFF (1000 kr) per fakultet i perioden 2017-2019.
Kilde: Økonomiavdelingen Nord

Figur 10 gir en oversikt over innsendte og innvilgete søknader til Forskningsrådet og RFF per
fakultet i perioden 2017-2019. I tillegg viser figuren antall innvilgete søknader fra både
Forskningsrådet og RFF per fakultet i samme periode. I 2017 ble det totalt sendt inn 71
søknader til Forskningsrådet og RFF fra Nord, hvorav 22 ble innvilget (suksessrate 31 %). I
2018 ble det totalt sendt inn 33 søknader til Forskningsrådet/RFF, hvorav 14 ble innvilget
(suksessrate 42 %). For 2019 ble det sendt inn totalt 62 Forskningsrådet-/RFF-søknader. Av
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disse ble 46 avslått og 11 ble innvilget, mens 5 fremdeles er til vurdering (foreløpig
suksessrate på 18 %).
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Figur 10. Innsendte søknader til Forskningsrådet og RFF per fakultet i perioden 2017-2019,
samt totalt antall innvilgete søknader per fakultet*
*

Finnes per i dag ikke data for å differensiere mellom innvilgete søknader fra Forskningsrådet og RFF.
Kilde: DBH

Oppsummering tildeling fra Forskningsrådet og Regionale forskningsfond
Resultatene viser at Nord med kr. 27.295 i inntekter per faglig årsverk fra Forskningsrådet
ligger langt under gjennomsnittet for universitetene, som var på kr. 146.234 i 2019.
Målsettingen i Nords kompetanseplan var kr. 60.000 per faglig årsverk innen 2020, noe som
innebærer en økning på 128 % i forhold til resultatene fra 2019.
Figur 8 og 9 gir en oversikt over inntekter fra Forskningsrådet og RFF per fakultet i perioden
2017-2019. Resultatene viser at det er en relativ stor forskjell i inntekter mellom fakultetene.
Overføring av god praksis mellom fakultetene bør derfor vurderes.
Videre viser Figur 10 at det i perioden 2017-2019 har vært en økning i antall innsendte
søknader, men at det totale antall innvilgete søknader likevel har gått ned fra 2017 til 2019.
Dette indikerer et behov for å heve kvaliteten på innsendte søknader. Videre kan årsaken til
at Nord ligger langt etter gjennomsnittet i sektoren på bidragsinntekter fra Forskningsrådet
skyldes faktorer som at antall innsendte søknader per faglig årsverk er lavt og selve
søknadssummen per prosjekt er lav i forhold til sektoren. Dermed blir også påfølgende
innvilget budsjett lavere. Det bør etterstrebes at søknadssummen til Forskningsrådet økes og
inkluder midler til en eller flere stipendiatstillinger.
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3. Tildeling fra EU
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per faglig årsverk er et nasjonalt styringsparameter. I
tillegg gir det resultatbaserte inntekter fra KD. I Nords kompetanseplan var målsettingen
totalt 10 millioner norske kroner per år i EUs rammeprogram innen 2020. Videre er det et
politisk mål i Norge å få flere prosjekter finansiert fra EU. Av den grunn har Forskningsrådet
allokert midler til prosjektetableringsstøtte (PES-midler). I 2020 har Nord fått 1,5 millioner i
PES-midler, mot 0,9 millioner i 2019.
Figur 11 viser tildeling fra EUs rammeprogram per faglig årsverk for universitetene i 2019.
Med kr. 6.372 per faglig årsverk ligger Nord et stykke unna gjennomsnittet for
universitetene, som i 2019 var kr. 22.359 per faglig årsverk. Totalt fikk Nord kr. 5.462.000 i
tildeling fra EUs rammeprogram i 2019. Dette tilsvarer en økning på 83 % for å nå Nords
målsetting i kompetanseplanen om kr. 10 millioner per år innen 2020.
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Figur 11. Tildeling fra EUs rammeprogram i NOK per faglig årsverk for universitetene i
2019.
Kilde: DBH

I perioden 2017-2019 har Nord totalt hatt en økning på innsendte EU-søknader, se Tabell 2.
Den store økningen fra 2018 til 2019 skyldes tidlig søknadsfrist i 2019, der det var mange
relevante utlysninger for Nord. Disse søknadene var påbegynt i 2018, men ble registrert
innsendt i 2019. Totalt har Nord sendt inn 23 EU-søknader i 2019, hvorav 13 søknader som
koordinator og 10 søknader som deltaker. Av disse har 16 blitt avslått, 5 er under evaluering
og 1 er på reserveliste.
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Tabell 2. Totalt innsendte søknader med status i perioden 2017-2019.
2017
2018
2019
Innsendte
14
12
23
Akseptert
1
3
1
Under evaluering
0
0
5
Avslått
12
8
16
Reserveliste
1
0
1
Trukket
0
1
0
Kilde: EU-database

Av Figur 12 går det fram at FBA og HHN har vært mest aktive med å søke midler i perioden
2017-2019. FSV sendte i 2019 inn 1 søknad som fikk solid skår, og som nå er på reserveliste
på grunn av sterk konkurranse i det gjeldene programmet.
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Figur 12. Innsendte EU-søknader per fakultet i perioden 2017-2019.
Kilde: EU-database

Tre av Nords seks EU-prosjekter ble innvilget etter å ha blitt sendt inn for andre gang
(EPIFISH, ARCSAR og INNOVATEDIGNITY). Ved inngangen til 2020 arbeides det med flere
søknader, spesielt ved FBA og HHN.
Nord signerte i 2019 to kontrakter med EU-kommisjonen på totalt 542.000 EUR (ca. 6,4
millioner NOK). I 2019 fikk Nord innvilget ett EU-prosjekt (BESTBROOD) som har en ramme
på 500.000 euro (ca. 5,9 millioner NOK). Kontrakten ble signert i mars 2020.
Oppsummering tildeling fra EU
I 2019 hadde Nord en total inntekt på kr. 5.461 millioner kroner fra EUs rammeprogram.
Dette innebærer at disse inntektene må økes med 83 % for å nå 2020-målet på kr. 10
millioner kroner per år. Nord har noen få, større prosjekter finansiert av EU, men det er
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bekymringsfullt at ett av disse (ved FBA) avsluttes i 2021. På den andre siden må det nevnes
at det arbeides med større søknader som skal sendes inn i løpet av 2020. Resultatene i sin
helhet viser et stort potensial for økte EU-inntekter, men også for denne finansieringskilden
må det arbeides målrettet med bl.a. kvalitet i søknadene.

4. Annen bidrags- og oppdragsaktivitet
Annen bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) omfatter ekstern finansiering utenom tilskudd fra
Forskningsrådet, RFF eller EU. Disse midlene inngår ikke som en nasjonalt styringsparameter,
men gir resultatbaserte inntekter på lik linje med midler fra Forskningsrådet, RFF og EU.
Inntektene kan komme fra både offentlige- og næringslivsaktører.
Figur 13 gir en oversikt over totale inntekter fra annen bidrags- og oppdragsaktivitet per
universitet i 2019. Inntektene inkluderer også aktivitet som ikke er direkte relatert til
forskning og utvikling (FoU). For bidragsinntekter ligger Nord lavest i forhold til de andre
universitetene, mens for oppdragsinntekter har Nord bedre inntjening enn både USN, UiB,
UiA og UiT.
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Figur 13. Totale inntekter fra annen bidrag- og oppdragsaktivitet (i 1000 kr) per faglig
årsverk for universitetene i 2019.
Kilde: DBH

Figur 14 gir en oversikt over totale inntekter fra annen bidrags- og oppdragsaktivitet på
fakultetsnivå i perioden 2017-2019. Her har FLU høyest inntjening etterfulgt av HHN og FSV. I
perioden har FBA, FSV og HHN hatt en nedgang i andre bidrags- og oppdragsinntekter.
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Figur 14. Totalsum (i 1000 kr) for annen bidrags- og oppdragsaktivitet per fakultet i
perioden 2017-2019.
Kilde: Økonomiavdeling Nord

Figur 15 viser andre bidrags- og oppdragsinntekter hvor kun FoU-relatert aktivitet er
inkludert, dvs. at aktiviteter som ikke er forskningsrelaterte er fjernet. Her har HHN størst
andel bidragsinntekter, mens FSV skårer høyest på oppdragsinntekter i forhold til de andre
fakultetene.
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Figur 15. FoU-relaterte bidrags- og oppdragsinntekter (i 1000 kr) per fakultet i perioden
2017-2019.
Kilde: Økonomiavdeling Nord

Oppsummert annen bidrags- og oppdragsaktivitet
Som for inntekter fra Forskningsrådet, RFF og EU viser resultatene fra Figur 13 at Nord har
relativt lav inntjening fra andre bidragsinntekter sett i forhold til de andre universitetene. For
oppdragsinntekter er resultatet relativt sett noe bedre. For totale inntekter fra annen
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bidrags- og oppdragsaktivitet per fakultet (Figur 14) kommer FLU godt ut. Dersom man ser
på annen BOA som kun er FoU-relatert kommer HHN best ut (Figur 15). Generelt gir dette et
bilde av at Nord har et stort potensiale for økte bidrags- og oppdragsinntekter gjennom mer
samarbeid med samfunns- og næringsliv. I tillegg bør det settes fokus på potensialet som
ligger i disse midlene, siden de også gir resultatbaserte inntekter fra KD.

5. Faglige styrke
I Tabell 3 har fakultetene oppsummert hvilke miljø som har en nasjonal eller internasjonal
posisjon. En slik oversikt viser at det er potensial ved alle fakultet som kan videreutvikles, og
som også støtter opp om ph.d.-programmene som universitetet tilbyr. Det er også
interessant at FSH, som vurderer seg som svakt, allerede har en arbeidspakke i et større EUprosjekt (INNOVATEDIGNITY). I tillegg har fakultetet fått tilsagn for prosjekt i
helseforetakene. For områdene med et nasjonalt eller internasjonalt potensial, bør det
vurderes hvordan disse kan styrkes med støtte i strategiske midler eller andre midler til
fakultetene som øremerkes til forskning.
Tabell 3. Faggrupper med høy publiseringsaktivitet over tid og som vurderes til å ha en
nasjonal eller internasjonal posisjon (basert på innspill fra fakultetene).
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
• Genomikk – stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Flere store EU- og NFRfinansierte prosjekter.
• Akvakultur – stor prosjektportefølje og internasjonale nettverk.
• Økologi – stort nasjonalt og internasjonalt nettverk.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
• Kroppsøving, idrett og friluftsliv – nasjonal og internasjonal styrke.
• Logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk – nasjonal og internasjonal
styrke gjennom publisering.
• Sosial rettferdighet og mangfold i utdanning – høyt internasjonalt nivå.
Fakultet for samfunnsvitenskap
• Velferd og sosiale relasjoner.
• Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
• Ingen forskningsgrupper p.t., men flere er på vei.
Handelshøgskolen
• Innovasjon og entreprenørskap – veldig god vurdering i Forskningsrådets SAMEVAL.
Rangert blant topp 100 internasjonalt som eneste norske fagmiljø.
• Økonomisk analyse og regnskap – har bl.a. et av landets fremste miljøer innen
transport og logistikk.
• Marked organisasjon og ledelse – viktige samfunnsbidrag som sikkerhet og
beredskap, m.m.
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6. Drøfting
På et overordnet plan er forskningsaktiviteten i UH-sektoren viktig både for å styrke den
forskningsbaserte undervisningen, samt for å bidra til samfunnsmessig utvikling i offentlig og
privat sektor. Her har Nord et spesielt ansvar for videre utvikling av nordområdene både på
et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Denne rapporten presenterer to av tre
mål på forskningskvalitet og -aktivitet ved Nord; vitenskapelig publisering og BOA-inntekter
inkludert inntekter fra Forskningsrådet, RFF og EU.
Første del i rapporten viser en positiv utvikling i publiseringspoeng. Resultatene indikerer at
det gjennom målrettet innsats bør være mulig å nå gjennomsnittet i sektoren i løpet av
kommende strategiperiode. Andelen som publiserer ved Nord ligger på rundt 50 % (Figur 3).
Av de som publiserer var det i 2019 29,6 % som hadde mindre enn ett publiseringspoeng
(dvs. fra 0,2-0,9 poeng) og 51,9 % som hadde 1 - 3 publiseringspoeng (Figur 5). Dette
innebærer at det er et stort potensiale både for å få flere til å ha fokus på forskning, samt at
de som allerede publiserer øker sin forskningsaktivitet. Her er det verdt å merke at
forholdene ved Nord må legges til rette for å forenkle denne prosessen. Dette gjelder både
forhold som utvikling av kultur for forskning ved Nord, målrettet ledelse, gode insentiver og
karriereprogram, samt et profesjonelt administrativt støtteapparat (se avsnitt 7 for mer
konkrete tiltak). Videre er det en stor variasjon mellom fakultetene i forhold til publisering
(Figur 2), noe som indikerer et behov for erfaringsutveksling på tvers av fakultetene.
Nord viser en økning i antall søknader til Forskningsrådet, RFF og EU (Figur 10 og 12). Antall
innvilgete søknader har likevel ikke økt, noe som indikerer et behov for kompetanseheving i
søknadsskriving, samt kvalitetssikring av innsendte søknader. Gode verktøy for dette kan
være aktiv bruk av KvalitetiNord, gode mentorordninger og god forskningsadministrativ
støtte.
For å være mer på linje med de andre universitetene bør de resultatbaserte inntektene fra
forskning øke gjennom mer publisering og økt tilsagn på eksterne forskningsmidler. Dette vil
igjen føre til økte resultatbaserte inntekter til Nord, som øker det strategiske
mulighetsrommet. I tillegg vil dette føre til at man blir en mer attraktiv og relevant aktør i de
konkurranseutsatte tildelingene.
Det er allokert strategiske midler for å styrke forskningen, og de siste fire årene er det
reallokert ca. 17 millioner kroner per år av den resultatbaserte komponenten for å styrke
forskningen. Det bør vurderes å skreddersy anvendelsen av disse midlene til styrking av
forskning i fagområder som bygger opp om universitets ph.d.-program, og som således
støtter fagområder som har et undervisningsløp der kandidatene kan rekrutteres til ett av
ph.d.-programmene. Det bør også vurderes om disse midlene i større grad bør brukes som
øremerkede insentiver for å stimulere til økt forskningsaktivitet.
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Nord har investert betydelige midler i kompetanseløftet, og det bør vurderes hvor stor andel
av de som har gjennomført kompetanseløftet som er forskningsaktive, og hvilke tiltak som
kan iverksettes for å stimulere til økt forskningsaktivitet innen denne gruppen. Det er også
behov for årlig evaluering av tiltak rettet mot økt forskningsaktivitet for å få mer kunnskap
om effekten av disse. En slik vurdering vil bli inkludert i framtidig Kvalitetsrapport for
forskning.

7. Forslag til tiltak
Rapporten med tilhørende tiltak vil bli lagt frem for Forskningsutvalget ved Nord 14.05.20.
Der det er behov vil tallmaterialet bli brutt videre ned på faggruppenivå for å skreddersy
tiltak ved de enkelte fakultetene. Rapporten, inkludert tiltak for styrking av
forskingsaktivitet, vil også være en del av grunnlaget for arbeidet med budsjett 2021.
Forslagene inkluderer ikke tiltak for ph.d.-programmene, som har separat plan.
7.1. Flere publikasjoner
7.1.1. Øke antall publikasjoner fra de som allerede publiserer
• Insentivordninger - også med fokus på internasjonal sampublisering
• Kurs i akademisk skriving
7.1.2. Få flere av de som ikke har publisert til å publisere
• Kurs rettet mot hvilken informasjon som kan publiseres
• Kurs i akademisk skriving
• Strategiske midler til bokprosjekter og -kapitler
7.2. Flere søknader om forskningsfinansiering (2020 og første halvdel av 2021)
7.2.1. Generelt for Nord universitet
• Systematisk bruk av KvalitetiNord i kvalitetssikring av søknader
o Fakultetene oppnevner mentorer som bistår i kvalitetssikring.
• Etablere kvalitetsforum for søknader om forskningsmidler
o Arbeide systematisk med læring fra innvilgende og avslåtte søknader der
ansatte er prosjektleder
• Tilbud om kurs i søknadsskriving
• Styrke utviklingen av tverrfaglige miljø
• Felles insentivordning for Nord for innsendte og godkjente søknader
• Midler til korte (2 - 4 uker) eller lengre opphold (2 - 4 mnd.) i forbindelse med
utarbeiding av søknader sammen med anerkjente utenlandske forskningsmiljø
7.2.2. Spesifikke tiltak FSH og FLU (samarbeid AFU og forskingsadministrasjon ved disse
fakultetene)
• Identifisere de som har deltatt/deltar i kompetanseløftet
o Arbeide sammen med denne gruppa for å identifisere relevante utlysninger
fra Forskningsrådet og RFF
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•

o Kurs i søknadsskriving
Informasjons- og læringsarenaer
o Arrangere møter om relevante utlysninger
o Omarbeide avslåtte søknader som sendes inn på nytt

7.2.3. Utvikle mindre grupper/enkeltindivider
• Integrere små fagmiljø i faggrupper med 8 – 10 fagpersoner
• Allokere strategiske midler til utvikling av nye faggrupper med forskerkompetanse
knyttet opp mot ph.d.-programmene
• Skreddersy tiltak
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AKTIVITETER FOR ØKT FORSKNING OG FORSKNINGSPRODUKSJON 2021 - 2023
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner de foreslåtte aktiviteter med de endringer som fremkom i
møtet.
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Sammendrag
Før prosessen for budsjettet for 2021 starter, ønsker AFU å få vedtatt hvilke strategiske aktiviteter
som skal inn i budsjettprosessen.

Bakgrunn
Forskningsproduksjonen innen UH-sektoren måles som:
• Godkjente disputaser totalt og per program.
• Vitenskapelige publikasjoner per UFF i fagfellevurderte tidsskrifter og forlag.
• Inntekter fra bidrags- og oppdragsforskning per UFF.
Det har de tre siste årene vært fokus på å økt antall publiseringspoeng og å øke inntektene fra
bidrags- og oppdragsforskning. De strategiske tiltakene som er benyttet i perioden gjenspeiler dette.
Evaluering av tiltakene viser at de tiltakene som understøtter «tellekantene» og som tildeles etter
søknad gir god effekt. Tiltak som tildeles etter søknader er også enklere å følge opp og evaluer, i
motsetning til «rundsum» tildelinger. Evalueringene og rapportering er dokumentert i
Kvalitetsrapporten. De foreslåtte tiltakene for 2021 -2023 er derfor rettet mot tildelinger etter
søknad.

Saksframstilling
Tiltak for økt forskning og forskningsproduksjon 2021- 2023
1. Beholde forskertalenter
Over tid har Nord universitet hatt en økning i gjennomstrømming av ph.d.-kandidater, og ligger nå på
et treårig rullerende gjennomsnitt for de fire ph.d.-programmene på over fem godkjente disputaser.
Kravet i forskriften er at minst halvparten av programmene når dette rullerende gjennomsnittet.
Flere av dem som har disputert har data som kan være grunnlag for flere publikasjoner. Andre kan ha
behov for å korrigere deler av godkjent avhandling slik at den kan publiseres i fagfellevurderte
tidsskrift. Noen av disse har også kvalifikasjoner for å bli med i søknader om forskningsmidler.
Denne gruppen med doktorer bør gis mulighet for ansettelser på inntil seks måneder umiddelbart
etter disputas.
I tillegg har universitetet en målsetting i sin strategi at studenter skal involveres i forskningen. Med
grunnlag i kriteriene gitt over, åpnes det opp for at kandidater som har fått godkjent sin mastergrad
kan søke om inntil fire måneders stipend for å publisere sin masteroppgave. Det forutsettes da at
oppgaven er av en slik karakter og kvalitet at den kan publiseres i et fagfellevurdert tidsskrift.
(Foreslått beløp pr år 4 millioner kroner)
2. Talentutviklingsprogram
Dette innebærer et individuelt talentutviklingsprogram over en periode på maksimalt tre år.
Målsettingen er at deltaker/mottaker kvalifiserer seg til forskningsfinansiering i særlig
konkurranseutsatte program, som f.eks. Norges forskningsråds Toppforskprogram eller ERC Starter
/Consolidator Grant.
Programmet retter seg mot en mindre gruppe yngre forskere med god forskningsproduksjon og sterk
CV. Disse kan være interne eller rekrutterte kandidater. Kandidatene
skal ha kvalifikasjoner som primært støtter universitetets ph.d.-programmer.
(Foreslått beløp pr år 4 millioner kroner. 4 kandidater à 1 mill)
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3. Open Access
Det allokeres ekstra midler til å dekke Open Access-utgifter. I noen tilfeller påløper ekstra utgifter for
å få publisert, som dermed kan dekkes.
4. Internasjonalisering – støtte til internasjonale/eksterne forskere som ønsker å hospitere
ved Nord universitet
Nord universitet har som målsetting å styrke internasjonalt samarbeid. For å forbedre mulighetene
for å få forskere til å komme til universitetet, foreslås det avsatt strategiske midler til formålet.
Midlene kan dekke reise-, opphold- og lønnskostnadene for gjesteforskere utover det de må få i
stipend og eventuelt lønn der de er ansatt. Forskere kan f.eks. bidra i undervisning, gjennomføre
kurs, være deltakere i internasjonale felles forskningsprosjekter eller få mulighet til å skrive felles
publikasjoner med ansatte ved Nord universitet. Primært ønskes besøk av forskere som er langt
fremme innen sine forskningsfelt (såkalt "experienced researcher"), men det er også muligheter for
f.eks. postdoktorer (såkalt "early stage researcher").
Oppholdet skal vare minimum 2 uker, men lengre opphold kan også komme i betraktning.
(Foreslått beløp pr år 2 millioner kroner)
5. Prosjektsøknader mot større utlysninger i Norges forskningsråd eller Horizon Europe
Prosjektsøknader mot strategiske utlysninger i både Norges forskningsråd og Horizon Europe krever
både tverrfaglig samarbeid, og kreative prosesser/idedugnader for å beskrive forskningsprosjektene.
En viktig del av prosessen er bl.a. å bygge nettverk som grunnlag for å søke midler fra relevante
utlysninger er ressurskrevende.
Det foreslås stilt til rådighet 2 mill til å finansiere samlinger, frikjøp, nettverksbygging og andre tiltak
for å kvalitetssikre søknader, der medlemmer fra en faggruppe ved Nord universitet har mål om å
være prosjektleder. Tverrfaglige initiativ vil prioriteres, da dette også er i samsvar med føringer gitt
både i Norge og Europa.
Det foreslås at det blir stilt midler på inntil 250.000 kr for opptil fire tverrfaglige grupper ved Nord
universitet, totalt 1 mill kr. Det er en betingelse for å få slike midler at gruppene har som målsetting å
ta ledelsen i å sende inn en slik søknad innen tidsfristen. Midlene utbetales når søknad er sendt.
Kravet til deltakerne vil gå fram av utlysningen til Norges forskningsråd.
(Foreslått beløp 2021: 2 millioner kr.)
6. Tiltak for å stimulere til vitenskapelige publiseringer(?) REF OA!
Tiltaket skal støtte bokprosjekter/antologiseminar, skrivekurs og fond, og dekning av
publiseringskostnader. Publikasjoner som blir godkjent i fagfellevurderte tidsskrift eller forlag støttes.
Søknad om bokprosjekt/seminar skal inneholde:
• Kort beskrivelse av bokprosjektet med oversikt over involverte medforfattere og deres
institusjonstilknytning
• Intensjonsavtale eller avtale med godkjent forlag, inkl. budsjett.
• Godkjenning av dekan eller den dekan bemyndiger
Det foreslås støtte på inntil 200 000 kr per bokprosjekt. Tildelt sum bestemmes i forhold til skissert
budsjett og forfatterandeler tilknyttet Nord universitet.
Søknad om skrivekurs skal inneholde kort beskrivelse av kurset, hvem som holder kurset og
målgruppe inkl. estimert antall deltakere, samt godkjenning av dekan eller den dekan bemyndiger.
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(Foreslått beløp: 2 million kr.)
7. Styrking av forskningsadministrativ støtte
Antall utlysninger øker i takt med økende allokering av midler til forsking både i Norge og EU. Her kan
forskningsadministrativ støtte hjelpe vitenskapelig ansatte i raskt å identifisere relevante utlysninger.
Det foreslås at AFU får midler til å ansette inntil fire personer for å bistå med forskningsadministrativ
støtte og for å stimulere til forskningsutvikling ved Nord universitet. De som ansettes skal ha generisk
kompetanse spesielt rettet mot selve søknadsfasen i prosjektet.
(Foreslått beløp 2021: 2 millioner kr.)
8. Gjennomføre AIMDay (Academia Industry Meeting Day)
Nord universitet har som strategisk mål å styrke samarbeidet med samfunns- og næringsliv, også
innen forskning. En stadig større andel av forskningsmidler allokeres til utlysninger hvor
/samhandling med samfunns- og næringsliv er et krav eller teller positivt (impact).
For å øke muligheten for forskning med utgangspunkt i felles problemstillinger, planlegges det 3-4
årlige arrangementer basert på et konsept som er en merkevare eid av Uppsala universitet, AIMDay
(AcademiaIndustryMeetingDay).
AIMDay-formatet gir mulighet for å etablere nye og nyttige kontakter og danner grunnlag for å starte
opp nye samarbeid. Med dette som bakgrunn vil det på en systematisk måte arbeides mot felles
søknader om forskningsfinansiering med basis i universitetets kompetanse og behov hos tredje part
for forskningsbaserte løsninger for å møteorganisasjonene utfordringer.
Nord universitet ønsker å ta i bruk AIMDay for å forbedre resultatene fra møter mellom universitetet
og samfunns- og næringsliv, som arrangeres i dag. Dette vil på sikt gi muligheter for nye
forskningsprosjekt og forskingsbaserte løsninger som kan benyttes av universitetets partnere.
(Foreslått beløp 2021: 300.000 kr.)
9. Gjenbruk av data (nytt innspill)
Det er ønskelig å etabler et insentiv slik at erfarne forskere kan stille egne data til disposisjon for
gjenbruk av andre. Tiltak 1 er etablert for at ph.d kandidater skal benytte egne data for å sluttføre
flere artikler. I dette tiltaket er tanken også å motivere, ved insentiver, slik at data fra ph.d kan deles
for økt publisering.

Vurdering
AFU tar videre de foreslåtte strategiske aktivitetene inn i budsjettprosessen.
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KURS SØKNADSSKRIVING - DR PETER A SHEARD
Forslag til vedtak:
Søknadskurs gjennomføres høsten 2020 i henhold til tilbudet fra Trend 2000 Ltd. Kurset
finansieres av strategiske midler. Etter kurset vurderes det behov for oppfølging.
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Sammendrag
Avdeling for forskning og utvikling (AFU) har innhentet tilbud på kurs i søknadsskriving fra Dr.
Peter A. Sheard ved Trend 2000 Ltd - RCN Grant proposal training and evaluation Services.
Erfaringer fra andre universitet er at kurs gitt av dette selskapet har økt kvaliteten (høyere
score på søknader) og flere tildelinger. Kursene finansieres gjennom strategiske midler.
Saksframstilling
Statistikk over innsendte og innvilgede søknader ved Nord universitet, samt erfaring med
støtte til søknadsskriving, viser er det er et behov for å heve kvaliteten på søknader gjennom
å øke kompetanse på søknadsskriving.
Utlysninger og søknadsmaler inneholder ulike krav, både formelle og innholdsmessige, og
krever fra søkere ikke kun den faglige kompetansen, men også kompetansen i å lage
prosjektstruktur og beskrive prosjektet i sammenhengende og overbevisende måte ifm krav
som stilles hos finansøren, så søknadene som sendes inn er konkurransedyktige og har store
sjanser for gjennomslag.
AFU, i samarbeid med fakulteter, lanserte støtteprosessen for søknader til Forskningsrådets
forskerprosjekt med frist 20. mai. Det var meldt inn stor behov for
søknadsskrivingsworkshoper (et av støttetiltakene) og søknadsgjennomlesing og oppfølging,
både fra forskere som er erfarne i å søke eksterne midler og fra nybegynnere. Denne
erfaringen avdekket også begrenset kapasitet, både sentralt og på fakultetene, for å gi
tilstrekkelig støtte for alle forskere som trenger den.
En utfordring med Forskningsrådets utlysninger er at det er et veldig begrenset tilbud på
allsidige og omfattende søknadsskrivingskurs.
Det er tidligere bevilget strategiske midler til å arrangere kurs på hvert fakultet. Erfaringen er
at disse midlene ikke benyttes. Det planlegges derfor å arrangere to kurs, samt muligheter
for individuell oppfølging og utvikling av prosjektideer.
Kurs
Beginners Training
Advanced Training

Pris £
3200
3200

Antall dager
2
2

Kurs/Valuta
13,3
13,3

Kostnad
42 560
42 560

*I tillegg kommer utgifter til reise og opphold estimert til rundt £ 900 per kurs.
Drøfting
Basert på tilbudet og på behov for kvalitetsheving i søknadsskriving, settes det av strategiske
midler for å gjennomføre kurs både for «beginners» og «advanced writer» i henhold til
tilbud. Etter gjennomført kurs vil det bli gitt tilbud om kurs for utvikling av prosjektideer
(concept development). Eventuell oppfølging av prosjektideer vil bli vurdert på individuell
basis.
Konseptutvikling
Concept develpment
Oppfølging søknader
First Review
Second Review

Antall deltakere Pris pr deltaker £
15
250
10
10

Kurs/Valuta
13,3

500
400

Vedlegg:
Proposal - RCN Grant proposal training and evaluation services

13,3
13,3

Kostnad
49 875
66 500
53 200
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RUTINER OG MALER FOR EVALUERING AV PH.D.-PROGRAM
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget gir rektor råd om å godkjenne maler og rutiner for evaluering av
doktorgradsprogrammene, med de endringer som framkom i møtet.
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Sammendrag
Styret har vedtatt at det skal være en rullerende evaluering av ph.d.-programmene ved Nord
universitet, der programmet i bedriftsøkonomi evalueres i 2020, fulgt av programmene i sosiologi,
akvatisk biovitenskap og profesjonspraksis.
Det er utarbeidet forslag til prosedyre, mal for evaluering av doktorgradsprogram ved Nord og
veileder til sistnevnte. Malen har tatt utgangspunkt i den malen NOKUT brukte under revidering av
akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis. Malen sikrer således at evalueringen ser på alle
krav i forskriftene som angår doktorgradsprogram. Saken legges fram i forskningsutvalget for å
forankre innholdet i malen og evalueringsrapporten i fakultetene.
Videre foreslås det retningslinjer for gjennomføring av evalueringen av doktorgradsprogrammene,
blant annet sammensetning av evalueringskomité, hvem som godkjenner evalueringen og hvilken
prosess som igangsettes hvis evalueringskomitéen konkluderer med ikke godkjent.

Saksframstilling
Bakgrunn
Styret har det overordnede ansvaret for doktorgradsprogrammene og tok i styresak 24/20 «Årlig
kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2019» de utfordringer og tilhørende tiltak som er
beskrevet i saken, til etterretning.
Blant disse tiltak er plan for rullerende evaluering, og eventuell etterfølgende reakkreditering, av alle
doktorgradsprogrammene. Planen er at ph.d. i bedriftsøkonomi evalueres i 2020, ph.d. i sosiologi i
2021, ph.d. i akvatisk biovitenskap i 2022 og ph.d. i studier av profesjonspraksis i 2023. For sistnevnte
vil det også bli en oppfølging av revidering av akkrediteringen i 2020-2021. Ansvaret for
gjennomføring av evalueringene er lagt til fakultetene styrt av en felles mal for slike evalueringer for
Nord universitet som er godkjent i ett rektorvedtak.
Evalueringen vil medføre økt ressursbruk både i fakultetet og i AFU. Samtidig skjer dette for
fakultetene kun vært fjerde år og det kan derfor planlegges for i godt tid slik at tilstrekkelig ressurser
er tilgjengelige.
Evalueringsrapport - egenrapport
Fakultetet har ansvaret for evalueringen og for å utarbeide en egenrapport som legges fram for
Forskningsutvalget. Forslaget til mal for egenrapport er tilnærmet samme mal som NOKUT
utarbeidet ved revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis. Rapporten har to
deler, en innledende del hvor blant annet doktorgradsprogrammet og fagområdet skal beskrives med
utgangspunkt i gjeldene akkreditering, og en del hvor det redegjøres for de kravene i forskriftene
som leder til akkreditering. Malen sikrer at doktorgradsprogrammet vurderes mot alle aktuelle
paragrafer i Studietilsynsforskriften og Studiekvalitetsforskriften, samt to krav i UH-loven. Dog er
NOKUTs innhold noe tilpasset til Nords formål med evalueringen. Det samme gjelder mal for
rapportering av fagmiljøet, fagmiljøtabellen som er behandlet i kvalitetsforum for ph.d., og
veilederen til de ulike punktene i evalueringsrapporten.
For å kunne vurdere om doktorgradsprogrammet har relevant kobling til forskning innen fagområdet,
kreves det at fagområdet for programmet har en vitenskapelig helhet, at dets dybde, bredde og indre
sammenheng i alle programmets deler er definert. Videre skal doktorgradsprogrammet skal ha en
tydelig faglig ledelse og fagmiljøet som bærer doktorgradsprogrammet skal kunne dokumentere
tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå. Dette er sentrale forhold som det
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skal redegjøres for i evalueringsrapportens innledning og under flere av punktene knyttet til
forskriftskravene.
Det er tilfeller av overlapp mellom kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften, for
eksempel til kravene til fagmiljø. Komitéen trenger ikke å gjøre rede for samme forhold flere ganger,
men vise til tidligere redegjørelse under andre krav.
Sakkyndig evalueringskomité
Fakultetet ved dekan setter ned en sakkyndig evalueringskomité etter innstilling fra
doktorgradsutvalget for gjeldende doktorgradsprogram. Medlemmene i komiteen skal ha et flertall
av eksterne medlemmer. Alle i komitéen skal inneha førstekompetanse, flertallet skal være
professorkompetente og alle skal være forskningsaktive innen doktorgradsprogrammets fagområde.
Fakultetene bestemmer selv antall medlemmer i komitéen, men det skal være et minimum av tre
medlemmer hvorav to er eksterne.
Grunnlagsinformasjon
Det forventes ikke at alle som bidrar i evalueringen i utgangspunktet har inngående kjennskap til alt i
de aktuelle forskriftene eller programmet. Det er derfor utarbeidet en veileder til
evalueringsrapporten som et hjelpemiddel for de redegjørelsene som skal gjøres.
Veilederen er delt i fire kolonner hvor første kolonnen er kravene i studietilsynsforskriften og
studiekvalitetsforskriften som programmet skal vurderes i forhold. I den andre kolonnen er NOKUTs
merknader som ansees å være relevante for evaluering av doktorgradsprogram, og tredje kolonnen
er en veiledning om hva Nord forventer av redegjørelse for å underbygge at kravet er oppfylt.
I veilederens fjerde kolonner er det forslag til relevant grunnlagsinformasjon for redegjørelsen. Det
er særlig eksterne komitémedlemmer som kan ha behov for slik informasjon. De fleste forslag til
grunnlagsinformasjon er aktuelle for flere krav og listes derfor opp flere ganger, for eksempel
studieplaner og fagmiljøtabell.
Dokumentasjon
Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon for alle redegjørelser i evalueringen, men
informasjonen må være tilgjengelig ved behov.
Dog er det noen vedlegg som må følge evalueringsrapporten:
 Fagmiljøtabellen,
 Den sist vedtatte studieplan på norsk og engelsk,
 Matrise som viser hvordan doktorgradsprogrammets enkelte deler (emner) bidrar til det
samlede læringsutbyttet,
 Oversikt over studieportefølje på bachelor- og masternivå med studenttall per studietilbud,
relevant for doktorgradsprogrammet
 Oversikt over aktive kandidater med arbeidstittel på prosjektet, finansieringskilde og
veiledere
Utover det velger evalueringskomitéen selv hvilke vedlegg de mener er nødvendig for å underbygge
deres redegjørelser i rapporten.
Videre prosess
Det er viktig at prosessen med utvikling av egenrapporten forankres i fakultetets og
doktorgradsprogrammets fagmiljø, og fakultetet bestemmer selv hvordan denne prosessen
organiseres og gjennomføres.
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Den ferdige evalueringsrapporten fra evalueringskomitéen skal konkludere med godkjent eller ikke
godkjent. Evalueringsrapporten med dokumentasjon og utfyllende kommentar fra fakultetet legges
fram for sentralt Forskningsutvalg som vil bruke Kvalitetsforum for ph.d. som referansegruppe i
forkant av saksframlegget.
Forskningsutvalgets råd til rektor vil enten være å a) godkjenne rapporten eller å b) starte
reakkreditering av gjeldende doktorgradsprogrammet. Rektor vil orientere styret om utfallet. Hvis
utfallet er programmet skal reakkrediteres skal saken opp i styret for vedtak og styret vil sette krav til
gjennomføring og en tidsfrist for fullføring.
Ved eventuell endring av studietilsynsforskriften eller studiekvalitetsforskriften vil punktene i mal for
evalueringsrapport og veilederen bli endret tilsvarende uten at ny mal legges fram for FU.
Evaluering av ph.d. i bedriftsøkonomi 2020
Det ble gjennomført en review assessment-rapport av doktorgradsprogrammet ved HHN med
ekstern evalueringskomité høsten 2019. Professorene Wiklund og Mossberg fra henholdsvis Syracuse
University og Universitetet i Gøteborg gjennomførte den faglige evalueringen. Det vil derfor være
tilstrekkelig at HHN i årets evaluering å engasjerer eksterne medlemmer fra andre fakultet med Nord
for å evaluere del to i evalueringsrapporten, altså den delen hvor det redegjøres for de kravene i
forskriftene som leder til akkreditering. Evalueringsrapporten skal leveres til Forskningsutvalget
innen utgangen av året.

Vedlegg:
Forslag til mal for evalueringsrapport
Veileder til utfylling av evalueringsrapport
Fagmiljøtabellen
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Evaluering av doktorgradsprogram
Denne rapporten er en evaluering av alle krav til studietilbudet som er gitt i studiekvalitetsforskriften
og i studietilsynsforskriften.
Evalueringsrapporten sammen med vedlagt dokumentasjon er grunnlag for å vurdere fortsatt
akkreditering eller eventuell reakkreditering av doktorgradsprogrammet. Det er derfor viktig at
evalueringskomitéen etter beste evne bidrar til å belyse hvordan kravene er oppfylt.
For hvert krav beskriver og begrunner evalueringskomitéen hvordan kravet anses å være oppfylt. I
tabellen under listes opp aktuelle vedlegg eller lenker til hjemmesiden som dokumenterer og utdyper
det som er gjort rede for.
Evalueringsrapporten skal konkludere med godkjent eller ikke godkjent doktorgradsprogram utfra.
Ved oversendelse av evalueringsrapporten med dokumentasjon til sentralt Forskningsutvalg for
videre behandling skal fakultetets kommentar til evalueringskomitéens konklusjoner også vedlegges.
Forskningsutvalg kan bruke Kvalitetsforum for ph.d. som referansegruppe i forkant av
saksframlegget.
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1 Orientering om fakultetet og doktorgradsprogrammet
1.1 Kort beskrivelse av fakultetet
1.2 Beskrivelse av doktorgradsprogrammet og fagområdet
1.3 Kort beskrivelse av arbeidet med evalueringsrapporten
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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2 Forskriftenes krav til akkreditering
2.1 Grunnleggende forutsetninger
2.1.1

Krav til forutsetninger for akkreditering i § 2-1 i forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt mulighet for studentutveksling.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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2.2 Krav til studietilbudet
2.2.1

Krav til studietilbudet i § 2-2 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i
høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være 1500–1800 timer per år for heltidsstudenter.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(8) Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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2.3 Krav til fagmiljøet
2.3.1

Krav til fagmiljø ved akkreditering av doktorgradsstudier i § 3-3 i forskrift
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)

(1) Institusjonen skal tilby utdanning og forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid på området for
doktorgradsstudiet som har en kvalitet og et omfang som sikrer at doktorgradsstudiet kan
gjennomføres på høyt vitenskapelig eller kunstnerisk nivå. Institusjonen skal ha bredde i
studietilbudene på lavere og høyere grads nivå innenfor området for doktorgradsstudiet.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(2) Området for doktorgradsstudiet skal utgjøre en vitenskapelig eller kunstnerisk helhet, og det
skal være sammenheng mellom de enkelte delene studiet er satt sammen av.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(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.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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(4) Fagmiljøet skal ha dybde og bredde innenfor alle vesentlige deler av doktorgradsstudiet slik at
doktorgradskandidatene kan delta aktivt i ulike faglige relasjoner og får innføring i ulike
perspektiver.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(5) Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø som er stabilt og består av tilstrekkelig antall ansatte
med professor- og førsteamanuensiskompetanse innenfor hele bredden av studietilbudet. Det skal
gjennomføres en helhetlig vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte for å dekke
fag og emner og den veiledningen studiet består av. Fagmiljøet skal bestå av ansatte med relevant
kompetanse. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i
arbeidet sitt.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(6) Institusjonen skal dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å ta opp minst
15 stipendiater til doktorgradsstudiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen skal i tillegg
sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiater.
Personer ansatt under ordningen nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d., kan inngå i beregningen
av antall stipendiater etter denne paragrafen og § 3-8 femte ledd. Minst åtte av stipendiatene skal
ha hovedarbeidsplass ved institusjonen. Institusjonen kan i tillegg ta opp doktorgradskandidater
med annen finansiering.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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2.3.2

Krav til fagmiljø i § 2-3 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i
høyere utdanning og fagskoleutdanning (studietilsynsforskriften)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de
fag og emner som inngår i studietilbudet.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(2) Fagmiljøet knyttet til studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring av
studiet.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
c) for studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Beskriv og begrunn hvordan kravet er oppfylt

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
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3 Samlet oversikt over vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

Tittel
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Veiledning til evaluering av doktorgradsprogram ved Nord universitet
1. Veiledning til kapittel 1 – Kort orientering om fakultetet og doktorgradsprogrammet
Beskrivelse av fakultetet
Gi en kort fremstilling av den faglig profilen per i dag, herunder ph.d.-programmets strategiske betydning samt
nøkkeltall for fakultetet (info om utdanningstilbud fordelt på BA, MA og ph.d.) og antall studenter, kandidater
og ansatte fordelt på studiesteder.
Beskrivelse av ph.d.-programmet og fagområdet
Gi en overordnet beskrivelse av ph.d.-programmet og dets plassering i organisasjonen. Beskriv kort den
faglige og organisatorisk utviklingen av doktorgradsprogrammet fra det ble akkreditert. Her bør dere nevne de
viktigste vedtakene som er gjort, og hvordan vedtakene eventuelt har bidratt til å endre doktorgradsområdet.
Beskriv og begrunn hva som per i dag er fagområdet for ph.d.-programmet.
Beskrivelse av arbeidet med evalueringsrapporten
Beskriv hvordan arbeidet med evalueringsrapporten har vært organisert. Hvem som har ledet prosessen, utført
selve skrivearbeidet, hvem som har bidratt med innspill og hvem som har godkjent innholdet.
Relevant grunnlagsinformasjon:
Organisasjonskart
Strategiplan for fakultetet
Informasjons- eller markedføringsbrosjyrer for fakultetet
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2. Veiledning til kapittel 2 – Krav som studietilbudet vurderes i forhold til
• I den første kolonnen finner dere de kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften som programmet skal vurderes i forhold til. I den andre kolonnen finner dere merknader til disse forskriftene som ansees å være relevante
for akkreditering av doktorgradsprogram. I den tredje kolonnen finner dere veiledning om hva som forventes av redegjørelse i evalueringsrapporten, og i den fjerde forslag til dokumenter som utdyper og bekrefter redegjørelsen.
• Det er overlapp mellom kravene til fagmiljø i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. Dere trenger ikke gjøre rede for samme forhold flere ganger, men vise til tidligere redegjørelse under andre krav.
• De fleste forslag til grunnlagsinformasjon er relevante for flere krav og listes derfor opp flere ganger, for eksempel studieplaner og fagmiljøtabell. Dere laster opp kun relevante vedlegget og lister det opp i vedleggsoversikten under de
alle kravene det er relevant.

Grunnleggende forutsetninger
Studietilsynsforskriften § 2-1 - Forutsetninger for akkreditering
Krav

Fra NOKUTs merknader til forskriften

1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler NOKUT forutsetter at kravene i studiekvalitetsforskriften § 3-1 (4) er
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
oppfylt ved enhver institusjon til enhver tid.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt mulighet for studentutveksling.

Veiledning til evalueringsrapporten

Relevant grunnlagsinformasjon

Gi en kort beskrivelse av ph.d.-forskriften, ph.d.-reglementet
eller retningslinjene for ph.d.-programmet og en kort
beskrivelse av kvalitetsarbeidet knyttet til ph.d.- programmet.

•
•
•

Ph.d.-forskrift
Utfyllende retningslinjer
Maler og rutiner samt dokumenter som
viser praktisk kvalitetsarbeid knyttet til
ph.d.-studiet

•
•
•

Studieplan
Relevante nettsider
Utlysningstekst i forbindelse med
opptak av ph.d.-studenter
Informasjonsskriv om
studentutveksling
Emnebeskrivelser (litteraturliste
dersom dette ikke inngår i
emnebeskrivelsen)

Med informasjon menes det som framgår av studieplanen og tilknyttet Gjør rede for den samlede informasjonen som beskriver
informasjon om studietilbudet. Det følger av universitets- og
doktorgradsprogrammet.
høyskoleloven § 3-3 (3) at styret fastsetter studieplan for det faglige
innholdet i studietilbudene. Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Edu-cation Area (ESG) 2015
standard 1.8 fastslår at informasjonen om deres virksomhet, herunder
studietilbud, skal være korrekt, objektiv, oppdatert og lett tilgjengelig.
Studiekvalitetsforskriftens § 2-1 (2) anses sammen med universitets- og
høyskoleloven § 3-3 (3) som en oppfyllelse av denne standarden.

•
•
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Krav til studietilbudet
Studietilsynsforskriften § 2-2 Krav til studietilbudet
Krav
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives
i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.

Fra NOKUTs merknader til forskriften
Læringsutbytte skal være beskrevet som det en kandidat skal ha
oppnådd ved fullført utdanning.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
Kravet om at studietilbudet er faglig oppdatert, innebærer at det er
tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv oppdatert innenfor kunnskapsutviklingen i både akademia og
profesjons- arbeids og/eller samfunnsliv. Relevans og oppdatert
kunnskap innen profesjons- arbeids og/eller samfunnsliv sikres
gjennom ordninger for samhandling med arbeids- og/eller samfunnsliv
tilpasset studietilbudets innhold og nivå.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal
være 1500-1800 timer per år for heltidsstudenter.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-8 (1) at et fullt
studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette er i samsvar med
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). ECTS
Users´ Guide viser til at studietilbud av 60 studiepoengs omfang på
fulltid har et samlet arbeidsomfang på om lag 1500 1800 timer per år,
fordelt på organiserte læringsaktiviteter, selvstudium og
eksamensforberedelser. Dette innebærer at en heltidsstudent med
oppgitt arbeidsomfang/ arbeidsinnsats normalt skal kunne oppnå
læringsutbyttet og fullføre på normert tid.
Med infrastruktur menes egnede lokaler, utstyr, bibliotekstjenester,
administrative og tekniske tjenester, tilstrekkelige og egnede IKTressurser, nettstøtte, egnet læringsplattform etc. som understøtter
studentens læring og læringsmiljø og den faglige ansattes undervisning
og forskning.

De ulike undervisnings- og læringsformene må være tilpasset
studietilbudets innhold og oppbygging. Det forutsettes at
undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er tilpasset et
digitalisert samfunn. For studietilbud med få studenter og/eller
geografisk spredt studentgruppe innebærer bestemmelsen at
institusjonen skal treffe tiltak for å sikre et godt studiemiljø som
legger til rette for faglig samhandling mellom studentene og/eller
mellom studentene og fagmiljøet.

Veiledning til evalueringsrapporten
Beskriv og begrunn hvordan læringsutbyttebeskrivelsen er i
samsvar med NKR. Begrunn de valgene som er tatt i arbeidet
med læringsutbyttebeskrivelsene i revideringene av
studieplanene. Doktorgradsprogrammet skal ha et navn som er
dekkende for de sentrale delene/ den sentrale delen av
programmets faglige innhold og som angir nivå (ph.d.).
Navnet begrunnes ut fra studieplanen. Kandidater,
arbeidsgivere og samfunnet for øvrig skal, gjennom navnet, få
en god forståelse av programmets innhold.
Doktorgradsprogrammets engelske navn som er oppgitt i DS
skal korrespondere med det norske navnet.
Beskriv og begrunn hvordan doktorgradsprogrammet er faglig
relevant for arbeids- og samfunnsliv, og hvordan fakultetet
jobber med å sikre at programmet er faglig oppdatert.
Relevans dreier seg på en side om i hvilken grad tilbudte
utdanninger fyller arbeids- og samfunnslivets behov, men tar
også høyde for at kunnskapsutviklingen i akademia er med på å
forme fremtidige behov. I tillegg dreier relevans seg om
hvordan doktorgradsprogrammets innhold, oppbygging,
undervisnings-, lærings- og vurderingsformer gir kandidatene et
godt lærings-utbytte for det arbeids- og samfunnslivet
programmet sikter seg mot. Faglig oppdatering gjelder både
programmets faglige innhold i seg selv og den relevans det har
for profesjons,- arbeids- og samfunnsliv.

Relevant grunnlagsinformasjon
•
•
•

Studieplaner
Diploma Supplement (DS)
Saksframlegg om endringer i
studieplaner med vedlegg og
tilhørende vedtak i forbindelse med ev
endringer av doktorgradsprogrammet

•
•

Studieplaner
Emnebeskrivelser (litteraturliste
dersom dette ikke inngår)
CV-er til kandidatene
Sammendrag av offentlige publiserte
avhandlinger
Saksframlegg om endring i
studieplaner med vedlegg og
tilhørende vedtak i forbindelse med ev
endringer av doktorgradsprogrammet
Samarbeidsprosjekt med aktører innen
arbeids- og samfunnsliv

•
•
•

•

Beskriv arbeidsomfang og hvordan det forventes at en
•
doktorgradskandidat gjennomfører de ulike aktiviteter som
kreves for å nå læringsutbytte i et doktorgradsløp (tid til
obligatoriske og valgfrie emner og avhandling), og vis hvordan
balansen mellom selvstudier og organiserte læringsaktiviteter er
ivaretatt.

Beskriv og begrunn hvordan de enkelte deler av
programmet (opplæringsdel og avhandling) bidrar til at de
ulike læringsutbyttene oppnås og hvordan ph.d.-løpet er
tilrettelagt slik at kandidatene oppnår læringsutbytte.
Beskriv og begrunn hvordan infrastruktur, utstyr og
støttefunksjoner bidrar til at doktorgradskandidatene
oppnår læringsutbyttet.
Beskriv og begrunn hvordan læringsaktivitetene er organisert
og bidrar til læringsutbyttet, herunder veileders rolle.
Beskriv hvordan doktorgradskandidatene tar aktiv del i
læringsprosessen, herunder deltakelse i
forskergrupper/faggrupper.

Tabell over stipulert tidsbruk på
læringsaktiviteter innen de delene
programmet består av

•
•
•

Studieplaner
Mal for framdriftsrapport
Matrise som viser hvordan
doktorgradsprogrammets enkelte deler
(emner) bidrar til det samlede
læringsutbyttet

•
•

Studieplaner
Emnebeskrivelser (litteraturliste
dersom dette ikke inngår)
Oversikt over
forskergrupper/faggrupper med
doktorgradskandidater

•

14/20 Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program - 20/01234-1 Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program : Veileder egenrapport phd

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid

Bestemmelsen stiller krav til tydelig sammenheng mellom studietilbud
og forskning i tråd med kravet i § 1-3 a) i universitets- og
høyskoleloven.

Beskriv hvordan doktorgradskandidatene møter fagmiljøets
FoU-virksomheten i løpet av studiet, og begrunn hvordan dette
gir kandidatene en relevant kobling til forskning.

•
•

•
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

(8) Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant

Beskriv ordninger for internasjonalisering og begrunn hvorfor
ordningene er relevante for doktorgradsprogrammet. Kravet
innebærer at programmet settes i en internasjonal kontekst og
at kandidatene på denne måten eksponeres for et mangfold av
perspektiver. Beskriv og begrunn i hvilken grad programmet
forholder seg til den internasjonale forståelse av fagområdet og
hvordan dette gir seg til uttrykk overfor kandidatene.
Ordninger for internasjonalisering er de tiltakene som kan
utledes fra fakultetets strategi og handlingsplan for å realisere
sine internasjonale ambisjoner. Doktorgradsprogrammet er
sentrum for internasjonalisering og ordningene kan omfatte en
rekke aktiviteter slik som bruk av internasjonal litteratur,
internasjonale gjesteforelesere, utenlandske studenter på
innveksling eller kandidatenes deltakelse på internasjonale
konferanser eller workshops (listen er ikke uttømmende).
Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal sikre at studenter ved alle Beskriv og begrunn hvordan avtalene er faglig relevante og når
i ph.d.-løpet det er relevant med utveksling.
studietilbud som fører fram til en grad, kan tilbys utvekslingsopphold
Beskriv hvilke utvekslingstiltak de som har disputert har deltatt
gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen er sikret av
i og hva som nå tilbys aktive kandidater samt en vurdering av
studietilbudets fagmiljø.
den faglige relevansen.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fagmiljøtabell
Oversikt over aktive kandidater med
arbeidstittel på prosjektet og
prosjektbeskrivelse, ansettelsesforhold,
samt veiledere
Sammendrag av disputerte
avhandlinger
Avtaler med institusjoner i utlandet
CV-er for doktorgradskandidatene
Oversikt over gjesteforelesere/forskere
Oversikt over innreisende og
utreisende studenter/kandidater
Emnebeskrivelser (litteraturliste
dersom dette ikke inngår)
Deltakelse på konferanser/workshop
Strategiske planer/handlingsplaner
Internasjonal deltakelse i kommisjoner

Oversikt over hvilke utvekslingstiltak
kandidater har gjennomført
Oversikt over utvekslingsavtaler og
disses innhold
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Krav til fagmiljø – 1
Studiekvalitetsforskriften (§ 3-3)1
Krav
(1) Institusjonen skal tilby utdanning og forskning
eller kunstnerisk utviklings-arbeid på området for
doktorgrads-studiet som har en kvalitet og et
omfang som sikrer at doktorgradsstudiet kan
gjennomføres på høyt vitenskapelig eller
kunstnerisk nivå. Institusjonen skal ha bredde i
studietilbudene på lavere og høyere grads nivå
innenfor området for doktorgradsstudiet.

Fra KDs merknader til forskriften
Bestemmelsen skal sikre at doktorgradsstudiet er forankret i et solid
fagmiljø med høy utdannings- og forskningskvalitet som har ansvar for
å drive doktorgradsutdanningen.

2) Området for doktorgradsstudiet skal utgjøre en
vitenskapelig eller kunstnerisk helhet, og det skal
være sammenheng mellom de enkelte delene studiet
er satt sammen av.

Bestemmelsen skal sikre bredde og sammenheng i doktorgradsstudiet,
og hindre at det etableres doktorgradsstudier innenfor smale
spesialiseringer.

Veiledning til evalueringsrapporten
For at det skal være et rekrutteringsgrunnlag og for å sikre en
helhet i studieporteføljen, kreves det at institusjonen har
studietilbud på lavere og høyere grads nivå innenfor området
for doktorgradsprogrammet.
Beskriv og begrunn hvordan utdanningen og forskningen på
området for doktorgradsprogrammet har et omfang og en
kvalitet som sikrer et høyt internasjonalt nivå.

Relevant grunnlagsinformasjon
•

•

•
•

Dere må definere hva som utgjør fagområdet for
doktorgradsprogrammet, og begrunne at dette utgjør en
vitenskapelig helhet. I dette ligger at det må være en god
sammenheng i emnene som tilbys i programmet (både teoretiske
emner og det selvstendige arbeidet), og at de forskergruppene
og prosjektene som er tilknyttet doktorgradsprogrammet har en
tydelig tilknytning til det definerte fagområdet.

•
•
•
•

•
•
•

1

Tabell for publiseringspoeng totalt og
per faglige årsverk siste 3-5 år på nivå
1 og 2. Evt. antall NVI registrert i
Cristin
Oversikt over relevant studieportefølje
på bachelor- og masternivå med
studenttall per studietilbud
Fagmiljøtabell
CV for fagmiljøet (eksternfinansierte
prosjekt, publikasjoner,
veiledererfaring og forskningsområde)
Studieplaner
Oversikt over hvilke kurs/emner som
undervises
Emnebeskrivelser (litteraturliste
dersom dette ikke inngår)
Oversikt over aktive kandidater med
tittel på avhandling og
prosjektbeskrivelse, ansettelsesforhold
samt veiledere
Sammendrag av avhandlinger
Beskrivelse/mandat for forskergrupper
Saksframlegg om endring av studieplan
med vedlegg, vurderinger og
tilhørende vedtak i forbindelse med
endringer av doktorgradsprogrammet

(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.

Med fagmiljøet menes ansatte ved institusjonene som langsiktig kan gi
regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og
gjennomføring av studiet.

Beskriv og begrunn hvordan fagmiljøet har forskningsresultater •
på høyt internasjonalt nivå og beskriv FoU-resultater i
•
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Hva som regnes som et høyt nivå må vurderes ut ifra studiets
egenart og hva som regnes for å være et høyt nivå i fagfeltet
•
nasjonalt og internasjonalt.

Fagmiljøtabell
CV for fagmiljøet (eksternfinansierte
prosjekt, publikasjoner,
veiledererfaring og forskningsområde)
Tabell for publiseringspoeng totalt og
per faglige årsverk siste 3-5 år på nivå
1 og 2. Evt. antall NVI registrert i
Cristin,

(4) Fagmiljøet skal ha dybde og bredde innenfor alle
vesentlige deler av doktorgradsstudiet slik at
doktorgradskandidatene kan delta aktivt i ulike
faglige relasjoner og får innføring i ulike
perspektiver.

Kravet om bredde i fagmiljøets kompetanse tar sikte på at
doktorgradskandidatene til sammen skal kunne spesialisere seg innen
hele bredden til området for doktorgradsstudiet, og ikke kun i en smal
del av fagfeltet der alle må spesialisere seg i det samme. Breddekravet
skal også sikre at fagutviklingen kan skje i skjæringsflaten mellom flere
spesialiseringer.

Beskriv og begrunn hva som er de vesentlige delene av
•
doktorgradsprogrammet og fagmiljøets forskningskompetanse
innenfor alle disse delene. Kravet til dybde er nært knyttet til
•
forskningskompetansen i fagmiljøet. Det skal være flere med
•
dybde i FoU-kompetansen i fagmiljø tilknyttet
doktorgradsprogrammer sammenliknet med mastergradsstudier.
For at doktorgradskandidatene skal ha mulighet til å spesialisere
seg innenfor hele bredden av fagområdet til programmet må
fagmiljøet være bredt sammensatt og ha kompetanse til å forske
og veilede innenfor alle vesentlige deler av
doktorgradsprogrammet. Kravet til bredde skal også sikre at
kandidatene får innføring i ulike perspektiver. Gjør rede for
hvordan kandidatene er tilknyttet faggruppene/forskergruppene.

Beskrivelse/mandat for forskergrupper
og/eller faggrupper
Fagmiljøtabell
CV for fagmiljøet (eksternfinansierte
prosjekt, publikasjoner,
veiledererfaring og forskningsområde)

Krav (1) og (2) er ikke direkte knyttet til fagmiljø i forskriftene, men KD sine krav

14/20 Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program - 20/01234-1 Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program : Veileder egenrapport phd

(5) Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø som er
stabilt og består av tilstrekkelig antall ansatte med
professor- og førsteamanuensiskompetanse innenfor
hele bredden av studietilbudet. Det skal
gjennomføres en helhetlig vurdering av om
fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte for å dekke
fag og emner og den veiledningen studiet består av.
Fagmiljøet skal bestå av ansatte med relevant
kompetanse. Institusjonens vurderinger skal
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i
arbeidet sitt.
(6) Institusjonen skal dokumentere at den har
kapasitet og rekrutteringspotensial til å ta opp minst
15 stipendiater til doktor-gradsstudiet i løpet av fem
år etter oppstart. Institusjonen skal i tillegg
sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et
doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiater.
Personer ansatt under ordningen nærings-ph.d. og
offentlig sektor-ph.d., kan inngå i beregningen av
antall stipendiater etter denne paragrafen og § 3-8
femte ledd. Minst åtte av stipendiatene skal ha
hovedarbeidsplass ved institusjonen. Institusjonen
kan i tillegg ta opp doktorgradskandidater med annen
finansiering.

Et doktorgradsstudium er en forskerutdanning. For å kunne veilede
doktorgradskandidatene må fagmiljøet ha ansatte med
forskningskompetanse innenfor hele bredden av studiet.

Beskriv og begrunn hvordan fagmiljøet er stabilt og består av
tilstrekkelig antall ansatte med professor- og
førstestillingskompetanse innenfor hele bredden av
doktorgradsprogrammet. Hva som er tilstrekkelig antall i et
fagmiljø vil variere mellom ulike fagfelt, og må vurderes
(kvalitativt) i hvert enkelt tilfelle.
Fagmiljøet skal ha kompetanse innen hele bredden av
doktorgradsprogrammet. Gjør en helhetlig vurdering av om
fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte for å dekke fag og
emner og den veiledningen programmet består av.

•

Ordet «doktorgradsstudent» er endret til «stipendiater» for å skjerpe
kravene til oppstart og drift av et doktorgradsstudium. I ordet stipendiat
ligger det et krav om at vedkommende er ansatt i en stipendiatstilling.
For å sikre et godt læringsmiljø skal minst halvparten av minstekravet,
dvs. åtte stipendiater, ha hovedarbeidsplass ved gradsgivende
institusjon.

Beskriv og begrunn hvordan studiet har et tilstrekkelig
rekrutteringsgrunnlag ved egen og andre institusjoner.

•

Beskriv hvor mange stipendiater som er aktive per i dag og
begrunn hvordan disse utgjør et godt
doktorgradsmiljø/læringsmiljø. Gjør herunder rede for hvor
mange stipendiater som har sin hovedarbeidsplass ved
institusjonen.
Merk: KD skiller mellom stipendiater (ansatt ved Nord) og
kandidater (alle opptatt i et program uavhengig av
finansieringskilde)

•

•
•

Fakultetets «helhetlige vurdering», jf.2.
setning i § 3-3, 5)
Fagmiljøtabell

Oversikt over aktive stipendiater med
opptaksår
Oversikt over kandidater med
opptaksår og årstall for fullført grad
Fakultetets strategiske planer
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Krav til fagmiljø – 2
Studietilsynsforskriften § 2-3 Krav til fagmiljø
Krav
Fra NOKUTs merknader til forskriften
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
Jf. Merknader til studiekvalitetsforskriften § 3-3 (3).
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over
tid og ha en sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.

Veiledning til evalueringsrapporten
Begrunn hvordan fagmiljøet er tilpasset det antall
doktorgradskandidater og den undervisning og veiledning som
er tilknyttet programmet, og hvordan fakultetet sikrer et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
doktorgradsprogrammet over tid.

Relevant grunnlagsinformasjon
•
•

•

Merk: Selv om dosenter og førstelektorer kan inngå i fagmiljøet
er det normalt kun professorer og førsteamanuenser kan være
veiledere.
(2) Fagmiljøet knyttet til studietilbudet skal ha
Institusjonen er ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige
Beskriv fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale •
relevant utdanningsfaglig kompetanse.
kompetanse , jf.forskrift om ansettelse og opprykk §§ 1-2 til 1-7, og for kompetanse, hvilke tiltak universitetet har for å sikre og utvikle
denne kompetansen.
å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne kompetansen.
Utdanningsfaglig kompetanse omfatter i denne forskriften
UHpedagogikk og didaktikk, og inkluderer også kompetanse til å
utnytte digital teknologi for å fremme læring.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse
Beskriv hvem som utgjør den faglige ledelsen og hvordan den
•
med et definert ansvar for kvalitetssikring av studiet.
faglige ledelsen i varetar kvalitetssikringen av programmet.
Den faglige ledelsen skal bestå av ansatte i undervisnings- og
•
forskerstillinger som skal ha det formelle ansvaret for at
•
doktorgradsprogrammet gjennomføres i henhold til studieplanen
og at studieplanen utvikles.
Den faglige ledelsen må ha kompetanse til å drive
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av doktorgradsprogram.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet
Jf. Merknader til studiekvalitetsforskriften § 3-3 (4).
Beskriv og begrunn hva som er de sentrale delene av
•
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
doktorgradsprogrammet og hvordan dette dekkes av fagmiljøet. •
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
Beregningen av kravet om at 50 prosent skal ha professor eller
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
dosentkompetanse gjøres ut fra alle som bidrar med minst 0,1
fagmiljøets kompetansenivå:
årsverk.
c) for studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingsMerk: Selv om dosenter og førstelektorer kan inngå i fagmiljøet
kompetanse, hvorav minst 50 prosent med professorer det normalt kun professorer og førsteamanuenser kan være
eller dosentkompetanse.
veiledere.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
Kravene til fagmiljøets resultater på doktorgradsnivå er regulert i
Beskriv den forskningen fagmiljøet har utført de siste fem årene •
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
studiekvalitetsforskriften §§ 3-2 (3) og 3-3 (3).
og begrunn hvordan denne forskningen har en kvalitet og et
•
faglig utviklings-arbeid og skal kunne vise til
omfang som er tilfredsstillende for doktorgradsprogrammets
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
innhold og nivå. Publiseringsomfang, h-indeks, siterings-indeks,
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
publikasjonspoeng, priser og patenter kan være måter å
innhold og nivå.
dokumentere resultater på.
•
•

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram
til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.

Beskriv samarbeid og nettverk som gir fagmiljøet erfaringer
som brukes i doktorgradsprogrammet og som kan bidra til
utdanningskvaliteten, og begrunn hvorfor disse er relevante.
Eksempel kan være forskningssamarbeid, deltakelse på
internasjonale konferanser, samarbeid om utdanningskvalitet
o.l..

•
•

•

Fagmiljøtabell
CV for fagmiljøet (eksternfinansierte
prosjekt, publikasjoner,
veiledererfaring og forskningsområde)
Oversikt over aktive kandidater med
opptaksår

Fagmiljøtabell

Mandat for faglig ledelse (lokalt DU
eller FU, og SPA)
CV-er for fagmiljøet
Eksempler på vurderinger og
tilhørende vedtak gjort av den faglige
ledelsen

Fagmiljøtabell
CV-er for fagmiljøet

Fagmiljøtabell
CV for fagmiljøet (eksternfinansierte
prosjekt, publikasjoner,
forskningsområde, nasjonal og
internasjonal nettverkstilknytting)
Oversikt over eventuelle priser og
patenter.
Tabell for publiseringspoeng totalt og
per faglige årsverk siste 3-5 år på nivå
1 og 2. Evt. antall NVI registrert i
Cristin
Samarbeidsavtaler
Tabell som viser nasjonale og
internasjonale samarbeid for
forskergrupper og ansatte
CV for fagmiljøet (eksternfinansierte
prosjekt, publikasjoner,
forskningsområde, nasjonal og
internasjonal nettverkstilknytting)
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Veiledning til utfylling av tabellene

Egenrapporteringen skal brukes til å belyse hvordan doktorgradsprogrammet oppfyller kravene i studietilsynsforskriften § 2-3.

Regnearket inneholder to ark som skal fylles ut:
Fagmiljø
Forskning
Navn, akademisk tittel og fakultetstilknytning skal oppdateres automatisk i tabellen for forskning når det fylles ut i fagmiljøtabellen.
Start derfor med å fylle ut Fagmiljø.
Dere kan legge til eventuelle kommentarer i kolonnen til høyre

Veiledning til enkelte kolonner
Felles for begge tabeller
Stillingsbetegnelse: Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger, kap.1 (professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor). Velg fra nedtrekksliste ved å markere
cellen og klikke på pilen ved siden av hver celle.
Fagmiljø
Faglige årsverk: Oppgi personens årsverksinnsats innen Undervisning og veiledning, Forskningsaktivitet, og Annet (tekniske og
administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til ph.d.-programmet. Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i
kommentarfeltet. Totalt årsverk menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i ph.d.-programmet,
dette regnes ut som sum av de andre kolonnene.
Ekternt tilknyttede som ikke er lønnet av Nord/fakultetet kan listes opp - med tittel, uten årsverk, med merknad om hvilken
tilknytting de har til programmet, fagområdet og/eller nettverket.
Antall ph.d.-kandidater i doktorgradsprogrammet personen er eller har vært hovedveileder for: Oppgi totalt antall
fullførte/disputerte, også kandidater på andre interne og eksterne doktorgradsprogram.
Antall ph.d.-kandidater i doktorgradsprogrammet personen er eller har vært biveileder for: Oppgi totalt antall fullførte/disputerte,
også kandidater på andre interne og eksterne doktorgradsprogram.
Forskning
Akademiske publikasjoner
Nivå 1: Oppgi totalt antall publikasjoner vedkommende har hatt tre siste kalenderår. Oppgi titler og publiseringskanal i hver enkeltes CV på hjemmesiden/Cristin
Nivå 2: Oppgi totalt antall publikasjoner vedkommende har tre siste kalenderår. Oppgi titler og publiseringskanal i hver enkeltes CV på hjemmesiden/Cristin
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Antologier: Oppgi totalt antall bidrag/kapitler vedkommende har hatt tre siste år. Oppgi titler i hver enkeltes CV på hjemmesiden/Cristin
Monografier: Oppgi totalt antall monografier vedkommende har hatt tre siste år. Oppgi titler i hver enkeltes CV på hjemmesiden/Cristin
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Deltakernavn etc: Oppgi nettverk og samarbeid som ikke inngår som eksternt finansiert forskning
Eksternt finansiert forskning siste fem år
Prosjekttittel: Oppgi tittel på hele prosjektet, og eventuelt på det delprosjektet vedkommende deltar i
Prosjektansvarlig: Oppgi navn og institusjonstilhørighet på prosjektansvarlig
Finansieringskilde: Oppgi alle eksterne finansieringskilder som bidrar
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Tabell 1: Fagmiljøets faglige bidrag i ph.d. i ________________
X1A0T

Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet.
Innsatsen til de ansatte oppgis i årsverk i følgende form: Et helt årsverk = 1,0, et halvt årsverk = 0,5 etc.
Veiledning til enkelte av kolonnene
Navn på ansatte som bidrar faglig inn i
studietilbudet

Akademisk tittel
(velg i nedtrekksliste)

Tilknyttet fakultet
(velg i nedtrekksliste)

Eksempel: Fagperson 1
Eksempel: Fagperson 2
Eksempel: Fagperson 3
Eksempel: Fagperson 4
Eksempel: Fagperson 5

Professor
Førsteamanuensis
Dosent
Førstelektor
Professor II

FBA
FLU
FSH
FSV
HHN

Studiested

Andel av faglig årsverk
i ph.d.-program Undervisning og
Veiledning

Andel av faglig årsverk Andel av faglig årsverk Andel av faglig årsverk
Forskningaktivitet
i ph.d.-programmet - i ph.d.-programmet knyttet til programmets Annet
Totalt
gjenstandsområde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Antall ph.d.-kandidater Antall ph.d.-kandidater
personen er
personen har vært
hovedveileder for
hovedveileder for

Antall ph.d.-kandidater
personen er biveileder
for

Antall ph.d.-kandidater
personen har vært
biveileder for

Kommentar
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Tabell 2: Fagmiljøets forskning for ph.d. i ________________
X2A0T

Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøets forskning.
Veiledning til enkelte av kolonnene

Akademiske publikasjoner tre siste kalenderår
Navn på ansatte som bidrar faglig
inn i studietilbudet
Eksempel: Fagperson 1
Eksempel: Fagperson 2
Eksempel: Fagperson 3
Eksempel: Fagperson 4
Eksempel: Fagperson 5

Akademisk tittel
(velg i nedtrekksliste)
Professor
Førsteamanuensis
Dosent
Førstelektor
Professor II

Tilknyttet fakultet
(velg i nedtrekksliste)
FBA
FLU
FSH
FSV
HHN

Nivå 1

Nivå 2

Antologier

Monografier
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Nasjonale
nettverk/samarbeid

Internasjonale
nettverk/samarbeid

Eksternt finansiert forskning fem siste kalenderår

Deltakernavn, tittel og
nettverksnavn

Deltakernavn, tittel og
nettverksnavn

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Internasjonale
deltakere

Finansieringskilde

Kommentar
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/01239-1
Reid Hole
Sissel Marit Jensen
Møtedato

RUTINER FOR OFFENTLIGGJØRING AV PH.D.-AVHANDLING VED HELDIGITAL
DISPUTAS PÅ GRUNN AV COVID-19
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor godkjenner foreslåtte rutiner for offentliggjøring av ph.d.avhandlinger ved gjennomføring av heldigital disputas på grunn av covid-19.
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Saksframstilling
Det er et nasjonalt krav at ph.d.-avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig to uker før
disputas, det offentlige forsvaret av doktorgradsarbeidet, jf. Nords ph.d.-forskrift § 18-2.
Normalt skjer offentliggjøringen med at eksemplarer av den trykte avhandlingen gjøres
tilgjengelig for gjennomsyn to uker før disputas, og at den deles ut til publikum under
disputasen. På grunn av restriksjoner i forbindelse med covid-19 blir alle disputaser inntil
videre gjennomført digitalt, og det er derfor heller ikke mulig å tilgjengeliggjøre fysiske
eksemplar av avhandlingen eller å dele ut avhandlinger til publikum. Avhandlingene må
derfor tilgjengeliggjøres digitalt.
Men i noen tilfeller kan ikke alle artikler gjøres tilgjengelig digitalt, fordi de ennå ikke er
publisert eller fordi tidsskriftet ikke tillater det. I disse tilfeller kan man, med begrunnelse i
covid-19, velge å kun gjøre kappen og de artikler som ikke kan undras tilgjengelig digitalt,
dette selv om kappa ikke blir så informativ uten alle artiklene.
Det har vært innhentet informasjon om denne saken fra andre universitet, som også
fakultetene ble invitert til å gi synspunkter på. Saken er deretter diskutert i kvalitetsforum
for ph.d. som gir følgende råd til Forskningsutvalget basert på rutinene ved UiO (to første
punkt) og NTNU (siste punkt):
•
•
•

Det informeres på disputasoppslaget på nett om muligheten til å få tilsendt avhandlingen
digitalt, med kontaktinformasjon til en som sender ut avhandlingen.
Normalt sendes hele avhandlingen ut i pdf-format til de som ber om det. En slik løsning vil
ikke bryte med eventuelle rettigheter forlag har til publiserte artikler.
Unntaksvis kan upubliserte artikler tas ut og ikke være tilgjengelig før disputasdagen.

Når det gjelder muligheten for å unndra artikler før disputasdagen gjøres det samtidig
oppmerksom på § 18-2, 2. ledd hvor det heter:
Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med
unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan
finne sted for at Nord universitet og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert
ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering, jf. opptaksavtalens del C.
Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne
offentliggjøres, jf. § 5-3.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/01255-1
Reid Hole
Sissel Marit Jensen
Møtedato

VURDERINGSMOMENTER TIL HJELP FOR BESLUTNING OM FORLENGELSER
FOR PH.D.-KANDIDATER ANSATT VED NORD SOM FØLGE AV
KORONAPANDEMIEN
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta foreslåtte policydokument vedrørende beslutning om
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien, med de rettelser som
framkom i møte.
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Saksframstilling
Det er gjort flere vedtak vedrørende unntak på grunn av koronapandemien, både
rektorvedtak og styrevedtak om midlertidige forskriftsendringer som angår
doktorgradskandidatene. For flere av disse er avgjørelsen lagt til fakultetene ved dekan og
det gis til dels store rom for skjønn. For å sikre en likebehandling for alle ansatte stipendiater
ved Nord er det utarbeidet et policydokument med vurderingsmomenter til hjelp for
beslutning om forlengelser som følge av koronapandemien, for stipendiater ansatt ved Nord.
Formålet med dette policydokumentet er å ha felles holdning vedrørende forlengelser av
ansettelsestiden for stipendiater som blir forsinket som følge av pandemien. Det forutsettes
at studieretten forlenges tilsvarende hvis nødvendig.
Innholdet i nedenstående policydokumentet er basert på den enighet om felles holdning
som BOTT1-universitetene har kommet fram til. Dokumentet er også diskutert i
Kvalitetsforum for ph.d. ved Nord, som råder Forskningsutvalget til å gå inn for innholdet. I
dokumentet er det kun endret navn og styrings-/beslutningsnivå slik at det stemmer for
Nord. Tilsvarende er paragrafnummereringen endret til Nords ph.d.-forskrift der disse
nevnes.
Policydokument:

Vurderingsmomenter til hjelp for beslutning om forlengelser for ph.d.-kandidater
ansatt ved Nord som følge av koronapandemien
Formålet med dette policy-dokumentet er å ha felles holdning vedrørende forlengelser av
ansettelsestiden for stipendiater som blir forsinket som følge av pandemien. Det forutsettes
at studieretten forlenges tilsvarende hvis nødvendig.
Prinsippene i felles policy er:
• reell forsinkelse som skyldes pandemien skal kunne føre til forlengelse
•

behov for forlengelse av andre årsaker behandles som tidligere

Stipendiater ansatt ved Nord følges opp av Nord. Ph.d.-kandidater ansatt andre steder må
diskutere problemstillingen med egen arbeidsgiver.
Generelt
Forlengelse kan gis etter individuell og konkret vurdering. Ansettelsesutvalget for
vitenskapelige stillinger (ANF) beslutter etter saksframstilling fra dekan eventuell forlengelse.
Det er en forutsetning at koronapandemien har medført så inngripende hindringer for
kandidaten at forlengelse er nødvendig.
Følgende regnes som inngripende hindringer:
• tjeneste i helsesektoren
• beordring til tjeneste i de 15 definerte samfunnskritiske områdene
• intern omdisponering til f.eks. undervisningsoppgaver som ikke dekkes av
pliktarbeidsandelen
• forsinket datainnsamling og eksperimentell virksomhet
• forsinkelser knyttet til hjemmekontor
1

BOTT = Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.
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Vedrørende hjemmekontor
Arbeidsgiver skal så langt det er mulig legge til rette for at arbeidet kan foregå i
hjemmekontor. Selv om forholdene hjemme ikke er optimale, gir dette ikke i seg selv rett til
forlengelse. I mange tilfeller vil dermed arbeidets art, jf. strekpunkt 3 over, være grunnlag
for eventuell forlengelse, ikke hjemmekontoret i seg selv.
Hvis ph.d.-kandidaten har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg
gjennomføre på grunn av stengte barnehager og skoler, gis forlengelse for alt fravær utover
10 dager. Forskriftens bestemmelse om at fravær må ha en sammenhengende varighet på to
uker for å gi grunnlag for forlengelse, fravikes så lenge Korona-situasjonen vedvarer.
På grunn av korona-utbruddet er reglene for å bruke omsorgsdager midlertidig endret frem
til og med 31. desember 2020:
• arbeidstakere har fått doblet antall dager med omsorgspenger for kalenderåret 2020.
• omsorgspersoner kan overføre dager seg imellom. De kan overføre opp til alle dager
de har tilgjengelig. Dagene kan også overføres tilbake ved behov.
Disse endringene må tas i betraktning ved vurdering av forlengelse.
Vedrørende individuell og lokal vurdering
Vurdering av om forlengelse skal innvilges bygger på hovedprinsippet om at
Koronapandemien ikke skal føre til vesentlig dårligere (eller bedre) muligheter for å
gjennomføre utdanningen for ph.d.-kandidaten. I den samlede vurderingen må bl.a.
følgende vektlegges:
• Hvor omfattende er forsinkelsen
• Hvilken betydning har forsinkelsen for ferdigstillelsen av doktorgraden og hvor lenge
er det til planlagt sluttdato
• Forskerutdanningens karakter; er utdanningen teoretisk rettet, empirisk rettet
og/eller eksperimentelt orientert. Hvilken tilgang kreves til laboratorier, felt, arkiver,
lokaler og utstyr ol.
• Andre særskilte forhold som skaper reell forsinkelse og som er utenfor stipendiatens
ansvar og kontroll
Regjeringen har varslet en delvis gjenåpning av universitetene for ph.d.-kandidater som skal
fullføre i løpet av denne våren og som er avhengige av universitetets utstyr og infrastruktur.
For denne gruppen kan derfor reell forsinkelse bli relativt kort. For andre, som også etter
planen skal fullføre i nær framtid, kan imidlertid forsinkelsene likevel bli mer omfattende
hvis de ikke får tilgang til nødvendige eksterne arenaer eller kilder for arbeidet som følge av
sentrale og lokale restriksjoner.
Vedrørende forskerutdanningen som studieløp
Rektor ber dekaner og veiledere i samarbeid med doktorgradsutvalget vurdere hvordan
ph.d.-kandidater kan sikres gjennomføring på normert tid gjennom tilpasninger av
utdanningen. Løsninger basert på tilrettelegging og justering av forskningsoppgaven,
innhenting av data mv. som vil ivareta framdrift uten at faglig nivå senkes skal derfor
vurderes nøye som et alternativ til forlengelse, eventuelt i kombinasjon med forlengelse.
Mange ph.d.-kandidater vil kunne oppleve forsinkelser fordi datainnsamling
forsinkes/stopper opp og tilgang til laboratorier og verksteder begrenses. Også for denne
gruppen må tilrettelegging av studieløpet gjennom alternative måter å sikre data på
vurderes.
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Behov for forlengelse av andre årsaker
Ihht. forskrift og tariffavtale har ph.d.-kandidater rett til forlengelse uavhengig av
koronapandemien. Dette gjelder og skal praktiseres som vanlig. Eventuelt behov for
forlengelse av studieretten vedtas av fakultetet.
Finansiering
Hovedregelen ved Nord er rammestyring. Det betyr at fakultetene sammen med
virksomhetsnivået er ansvarlige for denne type kostnader innenfor de ordinære rammene og
må gjøre individuelle vurderinger av forlengelser for sine stipendiater i tråd med Nords felles
prinsipper. Covid-19 har imidlertid skapt en spesiell situasjon ved Nord som gjør at hvis det
for et fakultet får urimelige konsekvenser av dette, så kan rektor fravike prinsippet om
rammestyring.
Rektor følger opp situasjonen rundt denne typen merkostnader som følge av
koronaepidemien med Kunnskapsdepartementet og Forskningsråd samt andre som
finansierer ph.d.-stipendiater.
Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig
assistent og spesialistkandidat.
Forskriften har i hovedsak fire bestemmelser som hjemler forlengelse for stipendiater:
•

§ 2-3 (1). Rettighetspermisjoner

•

§ 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie

•

§ 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger

•

§ 2-3 (6). Ansettelsesorganet kan i særskilte tilfeller gi forlengelse for forhold som har
vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen

I vurderingene av forlengelser som følge av koronapandemien kan hjemlene for forlengelse
kombineres.
I Nords ph.d.- forskrift § 5-4 siste ledd er maksimal studietid satt til seks år. Pliktarbeid og
lovhjemlede avbrudd regnes ikke med i de seks årene. Forlengelser knyttet til
koronapandemien skal heller ikke regnes med i studietiden. Fakultetet vedtar evt.
forlengelse av studietiden.
Vedtak om forlengelse
Forlengelser ihht. §§ 2-3 (1-3) er tydelig regulert, og ph.d.-kandidaten vil til enhver tid i
studieløpet vite at disse bestemmelsene gir forlengelse. Øvrige forlengelser vurderes
normalt mot slutten av studietiden og i nært samarbeid med veileder. Når det gjelder
forlengelser eksplisitt knyttet til koronapandemien bør de innvilges så snart de er avklart.
Sentralt kriterium vil være tidspunkt for planlagt avslutning av studieløpet i tillegg til
individuell vurdering. Kandidater som skal avslutte i løpet av 2020 bør som hovedregel få
avklaring før sommerferien. Avslutninger lenger fram i tid vil normalt ikke kreve beslutning
om forlengelse nå.
Øvrige forlengelser følger etablert praksis.
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Enhetlig praksis vs. individuelle vurderinger og skjønn
Ved oppstart av et ph.d.-løp er prinsippet at tilgjengelig tid til disposisjon er lik for alle – dvs.
alle har i utgangspunktet like rammebetingelser. I løpet av studietiden kan det oppstå behov
for tilpasninger, herunder forlengelser. Dette vurderes og besluttes gjennom en samlet, men
individuell vurdering knyttet til den enkelte kandidats faglige progresjon og fremdrift sett i
forhold til forskriftens bestemmelser. Dette er beslutninger ansettelsesutvalget er godt kjent
med og som skal videreføres uavhengig av koronapandemien.
Nedenfor følger typiske situasjoner hvor forlengelse kan være aktuelt.
1. Forlengelse ihht. forskriftens §§ 2-3 (6)
a. Ph.d.- kandidater som blir beordret til tjeneste i helsesektoren. Gis tilsvarende forlengelse
– finansieres av helseforetakene (må avklares). En praktisk måte å gjøre dette på kan være å
gi permisjon i ph.d.-stillingen og lønn fra helsesektoren i beordringstiden.
b. Ph.d.- kandidater som blir omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning.
Ivaretas primært ved forskyvning av pliktarbeidsdelen for de som har det eller ansettelse
ihht. til forskriftens § 2-3 (3), noe som gir rett til tilsvarende forlengelse.
c. Ph.d.- kandidater som får forsinkelser fordi forskningsarbeidet blir forsinket som følge av
koronapandemien, f.eks. stengte laboratorier, vanskeligheter med datainnsamling og
feltarbeid, kunstneriske fag mv. Evt. forlengelse fastsettes på bakgrunn av dokumentert
søknad og veileders vurdering/anbefaling, jf. ovenstående.
d. Ph.d.-kandidater som har dårlige arbeidsforhold i hybel/leilighet. Det gis i utgangspunktet
ingen forlengelse. Evt. forlengelse kan vurderes individuelt mot slutten av studietiden ihht.
vanlig praksis.
2. Forlengelse ihht. forskriftens §§ 2-3 (1 – 3)
a. Ph.d.- kandidater som er hjemme og passer barn, enten enslige eller hvor
ektefelle/partner jobber i helsetjenesten. De generelle reglene om omsorgsdager gjelder og
kandidaten gis forlengelse ihht. til antall registrerte omsorgsdager. Velger kandidaten å ikke
føre omsorgsdager gis ingen forlengelse. Hvis det ikke tas ut omsorgsdager eller kvoten
allerede er oppbrukt kan evt. forlengelse vurderes individuelt mot slutten av studietiden.
b. Ph.d.- kandidater som er hjemme og passer barn, og hvor begge foreldrene er hjemme.
Velger kandidaten å ta ut omsorgsdager gjelder reglene for dette. Hvis det ikke tas ut
omsorgsdager eller kvoten allerede er oppbrukt kan evt. forlengelse vurderes individuelt
mot slutten av studietiden.
c. Ph.d.- kandidater som er hjemme og passer barn, og er enslige eller hvor ektefelle/partner
jobber i samfunnskritisk funksjon jf. regjeringens 15 definert kritiske områder. Har rett til
tilsvarende forlengelse hvis begge foreldrene, eller den av dem som er ph.d.- kandidat
aktiveres i funksjonen, jf. pkt. 1a over. Hvis en av foreldrene aktiveres og barnepasseren er
ph.d.- kandidat gjelder de alminnelige reglene om omsorgsdager, jf. også pkt. 2a og b.
d. Ph.d.- kandidater som har hjemmekarantene eller blir syke av korona (eller annet). Ved
hjemmekarantene gjelder hjemmekontor og det gis ingen forlengelse. Ved sykdom gis
forlengelse etter vanlige regler ihht. antall dager sykemeldt.
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Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 6. januar 2016 nr. 10 for graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Nord universitet og forskrift 10. februar 2017 nr. 228 for graden doctor
philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet
§ 1.Adgang til å forlenge frister
Fakultetet kan forlenge følgende frister fastsatt i forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Nord universitet og forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord
universitet.
-

-

Fakultetet kan forlenge frist for å søke opptak til doktorgradsprogrammet med inntil
én (1) måned.
Midtveisrapportering kan også finne sted i 5. semester.
Fakultetet kan forlenge frist fra innlevering til disputas med inntil én (1) måned.
Fakultetet kan forlenge kandidatens frist til å innlevere skriftlige merknader til
komiteens sammensetning med inntil én (1) uke.
Fakultetet kan forlenge frist for mindre omarbeiding av avhandlingen med inntil 15
arbeidsdager.
Fakultetet kan forlenge frist for når bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge
med inntil en (1) måned.
Frist for søknad om retting av formelle feil (errata) er fortsatt fire uker før innstilling,
men følger den eventuelle nye fristen for bedømmelseskomiteens innstilling og kan
således forlenges tilsvarende.
Fakultetet kan forlenge frist for kunngjøring av tittel for prøveforelesning for ph.d.kandidaten med inntil fem (5) arbeidsdager.
Fakultetet kan ikke forlenge frist for å meddele tittel på prøveforelesning over selvvalgt
emne.
Fakultetet kan forlenge frist for kandidaten til å avholde ny prøveforelesning ved ikke
godkjent resultat med inntil én (1) måned.

§ 2.Trykking og offentliggjøring av avhandlingen
Avhandlingen kan tilgjengeliggjøres digitalt.
§ 3.Doktorgradsprøven
Fakultetet kan fravike de ordinære bestemmelsene om gjennomføring av prøveforelesninger
og disputaser innenfor de rammene som gis av rektor.
§ 4.Varighet
Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til 1. september 2020.
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DEKNING AV UTGIFTER TIL ARTIKLER MED USIKKER UTTELLING I NVI
Forslag til vedtak:
Saken stilles til åpen diskusjon. Forskningsutvalget avgjør om publiseringsavgifter til artikler
med usikker uttelling i NVI skal betales fra OA-fondet.
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Sammendrag
Universitetsbiblioteket forvalter universitetets open access-fond og fremmer en prinsippsak
angående dekning av publiseringsavgifter til artikler med usikker uttelling i NVI for
Forskningsutvalget. Saken stilles til åpen diskusjon med sikte på avklaring.

Saksframstilling
Bakgrunn
Forskningsutvalget (FU) opprettet open access (OA)-fondet i 2013, og det er vedtatt
retningslinjer for bruk av fondet. OA-fondet er et insentiv for å øke OA-publisering ved Nord
universitet. Bruken av fondsmidler har økt fra ca. 50 000 NOK i 2015 til 1 143 634 NOK i 2019.

Drøfting
Norges Forskningsråd (NFR)1 og regjeringen (Kunnskapsdepartementet, KD)2 krever at alle
norske vitenskapelige artikler som finansieres av offentlige midler publiseres åpent
tilgjengelig. Basert på regjeringens Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til
vitenskapelige artikler2 vedtok universitetsstyret open access-policy for Nord universitet (sak
41/18; arkivref. 18/00545-7; møte 24. april 2018).
NFR1 og KD2 fastsetter at «vitenskapelige publikasjoner» skal gjøres åpent tilgjengelig, som
kan tolkes slik at en artikkel også skal gi uttelling i NVI. Ifølge CRIStin rapporteringsinstruks3
skal en artikkel som oppfyller kriterier om vitenskapelighet bl.a. presentere ny innsikt, være
fagfellevurdert og etterprøvbar, eller anvendelig i ny forskning. Leder- og kommentarartikler,
medisinske studieprotokoller, bokanmeldelser, intervjuer m.m. rapporteres ikke til NVI, selv
om dette innholdet er publisert i kanal på nivå 1 eller 2.
Søknad om støtte fra open access-fondet behandles når en artikkel er blitt antatt for
publisering. I realiteten betyr dette at selve artikkelen (innholdet) ikke er tilgjengelig på
søknadstidspunktet. OA-rådgiverne innvilger støtte basert på foreliggende informasjon, som
oftest tittelen på artikkelen. Imidlertid har OA-teamet erfart at det kan være vanskelig å
vurdere om en artikkel senere gir uttelling i NVI. Selv om en artikkel er publisert i et NSDgodkjent, vitenskapelig tidsskrift, er det som nevnt over ikke gitt at innholdet er
poenggivende.
I 2019 ble det innvilget to søknader (totalt ca. 43 800 NOK) for artikler som er kalt «protocol»
og «scoping review protocol»; disse to artiklene ble ikke godkjent for NVI-rapportering.
Saken ble diskutert med medlemmer av Nord universitet sitt CRIStin-team. Det ble
konkludert at det ikke er mulig å treffe en avgjørelse angående NVI-uttelling, kun basert på
betegnelser som «scoping review (protocol)». Vitenskapeligheten av hver artikkel vurderes
separat i kvalitetssikringen som foregår i forkant av rapportering til NVI hvert år 01.04.
Dessuten skal det tilsvarende CRIStin rapporteringsinstruks som regel kun rapporteres
originalartikler eller vitenskapelige oversiktsartikler 3. Dette kan også gi en utfordring
angående vurderingen av vitenskapelighet i forkant av publisering - særlig siden forlagene
bruker forskjellige klassifikasjoner («artikkeltyper»), som ikke alltid tydeliggjør om den
aktuelle artikkelen til slutt kvalifiserer for NVI-uttelling. I år er det hittil innvilget en søknad
for en artikkel, som muligens ikke kan rapporteres til NVI (ca. 7 450 NOK).
1

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering
Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
3
CRIStin rapporteringsinstruks
2
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Som ovenstående eksempler viser, kan prosessen med å vurdere en søknad til OA-fondet
raskt bli omfattende og tidkrevende, da det går med omfattende administrativ kapasitet for
vurdering av tvilstilfeller. Det er vanskelig (tidvis umulig) å vite på forhånd om en artikkel
senere godkjennes for NVI-rapportering. For å få til en effektiv saksbehandling hvor man
unngår tidkrevende behandling av enkelttilfeller, kan det være hensiktsmessig å likevel
inkludere slike artikler i OA-utgiftene.

Vurdering
Det fins to alternativ for forvaltning av publiseringsstøtte til vitenskapelige artikler hvor det
er uklart om innholdet kvalifiserer for rapportering til NVI:
1. Publiseringsavgiften (APC) dekkes dersom krav i retningslinjene er oppfylt (publisering
finner sted i poenggivende kanal). Man risikerer med slik forvaltning at enkelte artikler blir
dekt over OA-midlene selv om det senere viser seg at disse ikke blir rapportert som
poenggivende.
2. Publiseringsavgiften (APC) dekkes ikke dersom artikler er kjenntegnet som f.eks. «scoping
review protocol» eller er klassifisert som artikkeltype med usikker NVI-uttelling (selv om
publisering finner sted i kanal på nivå 1 og 2). Man risikerer med slik forvaltning at enkelte
artikler som ikke får støtte over OA-midlene, blir poenggivende/rapportert som
poenggivende.
Prinsippavgjørelsen om publiseringsavgifter på artikler med usikker NVI-uttelling stilles
åpent til diskusjon i Forskningsutvalget, med sikte på avklaring.
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Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.

1
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Sammendrag
Open access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. I august 2017 ble nasjonale
mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler vedtatt:
1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.
Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og
velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler
basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater
tilgjengeliggjøring i vitenarkiv.
2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et
egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og
uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.
3. Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene
fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes
betingelser.
4. Institusjoner som finansierer forskningsprosjekter, skal bidra til å dekke kostnader til
åpen publisering. For forskningsutførende institusjoner vil kostnader til åpen
publisering inngå i budsjettene for forskningsaktivitet på linje med kostnader til annen
nødvendig virksomhet. Forskere og forskningsutførende institusjoner oppfordres til å
bidra i arbeidet for å fremme publiseringstjenester av god kvalitet og til riktig pris
gjennom sine interesseorganer og internasjonale nettverk.
I tråd med nasjonale retningslinjer vedtok styret open access-policy for Nord universitet i april
2018. Policyen sier bl.a. at alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der Nord
universitet er kreditert, skal deponeres i institusjons-/vitenarkivet senest ved
publiseringstidspunktet.
Saksframstilling
Det finnes tre hovedveier til målet om åpen tilgang: gull (1.1), grønn (1.2) og hybrid open
access (1.3). I 2019 er det iht. punkt 3 i de nasjonale retningslinjene inngått flere større
konsortieavtaler i regi av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning (Unit)1, som del av en overgangsordning mot open access (1.4).
1.1 Gull open access: publisering i rene open access-tidsskrifter
Gull open access kan defineres som publisering i rene open access-tidsskrifter. Disse gir fri
tilgang til alle artikler på det enkelte tidsskriftets nettside. Nord universitet har opprettet et
open access-fond som etter søknad støtter åpen publisering av tidsskriftsartikler.
En forfatter som i stedet velger å publisere i et tradisjonelt abonnementsbasert tidsskrift, har
to muligheter til å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig: grønn (1.2) og hybrid open access (1.3).
1.2 Grønn open access: egenarkivering av fagfellevurderte manusversjoner
Forskere publiserer i et tradisjonelt abonnementsbaserte tidsskrift og egenarkiverer deretter
en versjon av artikkelen i institusjonsarkivet, som er et åpent arkiv. De fleste ordinære
abonnementsbaserte tidsskrift tillater arkivering av siste manusversjon forsker sendte fra seg
etter fagfellevurdering, dvs. postprint-versjonen. Innholdsmessig er en postprint lik den
publiserte versjonen (mulig unntak: korrekturendringer), men den er uten forlagets design og

1

Pro-/viserektor for forskning ved UiB, UiO, NTNU og UiT er medlem av forhandlingsdelegasjonen

2
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layout (formatering, paginering, årgang osv.). Illustrasjoner og tabeller står ofte sist i
manuskriptet (postprinten).
1.3 Hybrid OA: frikjøp av enkeltartikler publisert i ellers abonnementsbaserte tidsskrift
Forskere betaler et gebyr til et ellers abonnementsbasert tidsskrift for å gjøre en enkelt
artikkel åpent tilgjengelig online. Øvrige artikler i tidsskriftet forblir bak en betalingsmur for
ikke-abonnenter, dvs. tilgjengelig bare for abonnenter. Nords OA-fond gir ikke støtte til
publisering i hybride tidsskrifter med frivillig open access for den enkelte artikkel.
1.4 OA-publisering gjennom konsortieavtalene (Unit-avtaler)
Unit inngikk i 2019 nye avtaler med flere store tidsskriftforlag, som skal føre til bevegelse mot
åpen tilgang/open access til vitenskapelige tidsskriftartikler. De fleste avtalene er såkalte
publiser-og-les-avtaler, noe som innebærer at kostnad for både lesetilgang og åpen
publisering i visse tidsskrift inngår i avtalen. Nord universitet deltar i seks publiser-og-lesavtaler, hvor avtalene har litt ulik utforming. Avtalene med Elsevier, Wiley og Cambridge
University Press (CUP) omfatter publisering i gull- og hybridtidsskrift, mens avtalene med
Taylor & Francis, Springer og Sage kun omfatter hybridtidsskrift. Ved publisering i Sage gull
OA-tidsskrift gis det rabatt på artikkelavgiften (APC). I praksis (unntatt Sage- og CUP-avtalene)
er deltakende institusjoner i den enkelte avtalen (konsortiet) tildelt en felleskvote for
publisering, der prinsippet førstemann til mølla gjelder.
Dessuten deltar Nord universitet i rene rabattavtaler med forlagene Frontiers og Emerald.
Artikler som publiseres i gull tidsskrift gjennom rabattavtalene betales fra OA-fondet.
I 2019 var bare avtalene med Wiley og Elsevier på plass – derfor inneholder resultatene for
2019 bare artikler som ble publisert gjennom avtalene med disse to forlagene.
2. Resultater
Kunnskapsdepartementet (KD) beregner andelen åpent tilgjengelige artikler ut fra det totale
antallet vitenskapelige tidsskriftartikler (artikler i tidsskrifter på nivå 1 eller 2) som en
institusjons forskere har medvirket til i løpet av det aktuelle året2. Fra 2017 beregner KD
andelen åpent tilgjengelig artikler ved å dele opp rapporterte vitenskapelige tidsskriftsartikler
i fire grupper3:
1.
2.
3.
4.

Artikler som ikke tillates avlevert eller som har ukjent status (mangler lisens informasjon).
Artikler som er publisert i gull open access-tidsskrift.
Artikler avlevert til vitenarkiv via Cristin (grønn og hybrid OA).
Artikler som kunne vært avlevert til vitenarkiv (grønn OA) – potensial for vekst.

Tilstandsrapporten 2020 (med publiseringstall for 2019) er ikke publisert på tidspunktet denne
saken fremstilles. Det legges til grunn at KD bruker samme beregning også i år. Den følgende

2

Jf. Tilstandsrapport for høyere utdanning (for 2010: 165-166, 2011: 98–100, 2012: 86–88, 2013: 127–130,
2014: 97, 2015: 97, 2016: 100-101, 2017: 44-46, 2018: 50-53, 2019: 49-52) med vedlegg (2013: 87, 2014: 74,
2015: 84, 2017: 90-91, 2018: 92-93, 2019: 94).
3
Jf. Tilstandsrapport for høyere utdanning (2017: 44-46, 2018: 50-53, 2019: 49-52) med vedlegg (2017: 90-91,
2018: 92-93, 2019: 94).

3
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tabellen viser antallet vitenskapelige tidsskriftsartikler Nords forskere medvirket til i 2019 og
hvordan Nord-artiklene fordeler seg i de 4 ovennevnte gruppene:
Tabell 1: Gull og grønn åpen tilgang og potensialet for grønn åpen tilgang i Nord 2019 (per
31.03.2020)
Antall
Artikler som ikke
Artikler
Artikler avlevert Artikler som
Fakultetsvis
artikler
tillates avlevert
publisert i gull til vitenarkiv via kunne vært
fordeling
rapportert
eller som har
open access- Cristin (grønn og avlevert til
inn
ukjent status
tidsskrift
hybrid OA)
vitenarkiv
FBA
99
2
38
20
42
FLU
111
17
52
12
27
FSV
54
8
40
8
16
FSH
75
4
20
11
22
HHN
91
1
15
31
43
Nord
4234
32
1605
816
1507

Kilde: DBH, SHERPA/ROMEO8, egne notater.
Oversikten viser at mange av de publiserte artiklene fra Nord universitet i 2019 har potensial
for å bli åpent tilgjengelige, og oversikten sier samtidig noe om publiseringspreferanser blant
de faglig ansatte. Grønn og hybrid publisering utgjør til sammen 231 artikler, eller nesten 55
% av det totale volumet i 2019. Sammen med gull publisering utgjør volumet 391 artikler, eller
om lag 92 % av totalt volum.
Tabell 2 viser antall og andel artikler som var arkivert i Nord Open Research Archive ved
rapporteringsfristen i CRIStin for 2019-publikasjoner (31. mars 2020). Artikler publisert åpent
tilgjengelig gjennom Unit-avtalene er inkludert her (se fotnoter for detaljer).
Tabell 2: Vitenskapelige tidsskriftsartikler Nord 2019 (per 31.03.2020)
Antall artikler
Arkivert i Nord Open Research Archive
Fakultetsvis
rapportert
fordeling
OA antall
OA andel
Gull OA
Grønn OA
inn
45
45,5 %
25
7
FBA
99
41
36,9
%
29
9
FLU
111
12
22,2 %
4
7
FSV
54
42
56,0 %
31
5
FSH
75
37
40,7 %
6
20
HHN
91
4
173
40,9 %
92
48
Nord
423

4

Hybrid OA
13
3
1
6
11
336

DBH bemerker: “For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt.” Om fakultetstallene i Tabell 1 summeres, blir totalen 430. Dette skyldes at det
i CRIStin for 7 artikler er registrert to fakulteter. Det reelle antallet tidsskriftsartikler totalt er derfor 423.
5
Inkluderer 2 artikler som er publisert åpent tilgjengelig gjennom tidsskriftavtalene (1 av disse er deponert i
vitenarkivet).
6
Inkluderer 15 artikler som er publisert åpent tilgjengelig gjennom tidsskriftavtalene.
7
Inkluderer 16 artikler som er publisert åpent tilgjengelig gjennom tidsskriftavtalene.
8
SHERPA/ROMEO er en database, som antas å ha den mest komplette oversikten over forlagenes retningslinjer
for egenarkivering.
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I 2019 medvirket Nords forskere til 423 vitenskapelige tidsskriftartikler (tidsskrifter på nivå 1
eller 2); av disse var 173 – 40,9 % – arkivert i institusjonsarkivet per 31. mars. Til
sammenligning utgjorde andelen vitenskapelige artikler deponert i vitenarkivet 52,5 % på
samme tidspunkt i fjor (antall rapporterte vitenskapelige tidsskriftartikler var 375 i 2018).
Nedgangen i andelen arkiverte artikler i institusjonsarkivert skyldes redusert kapasitet knyttet
til langtidsfravær.
I tabell 3 gis en oversikt over den fakultetsvise fordeling av artiklene som er publisert åpent
tilgjengelig gjennom Unit-avtalene.
Tabell 3: Artikler publisert åpent tilgjengelig gjennom Unit-avtalene med Elsevier og Wiley i Nord
2019 (per 31.12.2019)
Antall artikler publisert gjennom Unit-avtalene
Fakultetsvis fordeling
Gull OA-tidsskrift
Hybridtidsskrift
FBA
0
5
FLU
0
3
FSV
0
6
FSH
1
1
HHN
1
15
Nord
2
30

Tabellen under viser hvordan Nord-artiklene for 2019 fordeler seg på nivå 1 og 2.
Tabell 4: Vitenskapelige tidsskriftsartikler Nord 2019 (per 31.03.2020) – fordelt på nivå 1 og 2
Antall artikler rapportert inn
Fakultetsvis
fordeling Total
FBA
FLU
FSV
FSH
HHN
Nord

99
111
54
75
91
4234

Nivå 1
n
78
92
52
55
75
349

%
78,8 %
82,9 %
96,3 %
73,3 %
82,4 %
83,0 %

Arkivert i Nord Open Research Archive

Nivå 2
n
21
19
2
20
16
74

%
21,2 %
17,1 %
3,7 %
26,7 %
17,6 %
17,0 %

5

Total
OA
46
41
12
42
37
174

Nivå 1
n
37
28
11
34
28
138

%
80 %
68 %
92 %
81 %
76 %
79 %

Nivå 2
n
9
13
1
8
9
36

%
20 %
32 %
8%
19 %
24 %
21 %
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3. Bruk av midler til å støtte open access publisering i 2019
I 2019 mottok og behandlet Universitetsbiblioteket
•
•

45 søknader9 om støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftsartikler, og
10 søknader om støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier

40 av 45 søknader om støtte til publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler ble innvilget og
utbetalt i 2019. Det ble gitt tilsagn om støtte til 10 av 10 søknader vedrørende åpen publisering
av monografier og kapitler i antologier. 4 av tilsagnene ble utbetalt i regnskapsåret, mens
resterende 6 tilsagn gjenstår til utbetaling i 2020 eller 2021 (tilsagn til denne typen
publikasjoner står i 2 år fra tilsagnets dato). I 2019 ble det også utbetalt publiseringsavgift for
3 kapitler i antologier (tilsagn gitt før 2019). Se detaljer i tabell 6 under.
Totalt betalte Nord universitet 1 143 634 kroner i 2019 for å støtte publisering med åpen
tilgang (brutto støtte i tabell 5 under). Dette er en økning av utbetaling fra fondet på om lag
23 prosent sammenlignet med 2018. Antall søknader var omtrent det samme de to årene.
Utgiftsøkningen skyldes først og fremst det større antallet OA-bøker som ble betalt fra fondet;
sammenlignet med 2018 har utbetaling økt med 82 prosent (fra 224 856 i 2018 til 408 142
kroner). Tabell 5 viser historisk utvikling i brutto kostnader, antall og type publikasjon hvor
forfatter har mottatt støtte for å publisere med åpen tilgang, samt refusjon over STIM-OA10.
Tabell 5: Brutto bruk midler over OA-fondet, støttede publikasjoner og refusjon via STIM-OA
ÅR

BRUTTO STØTTE

VOLUM
Kapitler i
antologier

STIM-OA
% av brutto
Kroner
forrige år

Kroner

Endring fra året før

2014

85 735

Kroner

Prosent

7

2015

49 954

- 35 781

-42 %

6

42 000

49 %

2016

192 341

142 387

285 %

12

25 000

50 %

2017

342 493

150 152

78 %

11

71 000

37 %

2018

927 377

584 884

171 %

40

2

2

153 000

45 %

2019

1 143 634

216 257

23 %

40

6

1

289 000

31 %

Artikler

Bøker

I tabell 6 framkommer detaljer om utgifter over OA-fondet i 2019, inkludert informasjon om
fakultet/avdeling, forfatter, publiseringskanal, tittel, nivå i NPI og artikkelavgift
(APC)/bokavgift (BPC) i norske kroner (kolonne «APC-beløp» i tabellen).

9

Ingen forsker fra Handelshøgskolen søkte om støtte til publisering av artikler med åpen tilgang i 2019.
Tilskuddsordning i regi av Forskningsrådet for å støtte overgang til publisering med åpen tilgang. Innvilges på
grunnlag av institusjonens utgifter til åpen publisering forutgående år, og etter søknad fra institusjonen.
10

6
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2019 - detaljer
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
BMC Genomics
Babiak, I.

International Journal of
Molecular Sciences

Brinchmann, M. F.

Scientific Reports

Choquet, M.

Royal Society Open Science

FBA

Fernandes, J. M. O. Frontiers in Genetics
BMC Molecular Biology
Johansen, S. D.
BMC Research Notes
Staven, F. R.

Frontiers in Veterinary
Science
Microorganisms

Viswanath, K.
Frontiers in Microbiology
Waugh, C.

Wildlife Biology

Total FBA (11 søknader: 11 – tidsskriftartikler)

Postovulatory maternal transcriptome in Atlantic salmon and its
relation to developmental potential of embryos
Proteomics analysis of early developmental stages of zebrafish
embryos
Proteomic and structural differences in lumpfish skin among the
dorsal, caudal and ventral regions
Towards population genomics in non-model species with large
genomes; a case study of the marine zooplankton Calanus
finmarchicus
Microsatellite analysis of five populations of Alosa braschnikowi
(Borodin, 1904) across the southern coast of the Caspian Sea
Giant group I intron in a mitochondrial genome is removed by RNA
back-splicing
The mitochondrial transcriptome of the anglerfish Lophius
piscatorius
Is habituation measurable in Lumpfish Cyclopterus lumpus when
used as cleaner fish in Atlantic salmon Salmo salar aquaculture?
Antibiotic-induced perturbations are manifested in the dominant
intestinal bacterial phyla of Atlantic salmon
Macroalga-derived alginate oligosaccharide alters intestinal bacteria
of Atlantic salmon
A proposed roadmap for the control of infections in wildlife using
Chlamydia vaccine development in koalas (Phascolarctos cinereus)
as a template

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

21 648,15

1

18 382,20

1

18 421,10

1

12 782,68

1

31 537,53

1

21 835,44

1

15 612,56

1

20 717,95

1

11 292,88

2

33 891,75

1

8 751,65
214 873,89
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FLU

Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2019 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
Nivå APC-beløp NOK
forfatter
(1/2) (regnskapsført)
Monitoring training and match physical load in junior soccer players:
Dalen, T.
Sports
1
3 815,43
Starters vs. substitutes
Haukland, L.
Monografi
Universitet i Nordland. Spenninger og samspill i en høgskolesektor
1
145 000,00
Are temporal and tonal musical skills related to phonological
Knigge, J.
Frontiers in Psychology
awareness and literacy skills? – Evidence from two cross-sectional
2
15 759,71
studies with children from different age groups”
Journal of Physical Education Differences between adolescents staying in and dropping out of
1
1 411,25
and Sport
organized sport: A longitudinal study
Lagestad, P. A.
Associations of participation in organized sport and self-organized
Frontiers in Public Health
physical activity in relation to physical activity level among
1
21 612,50
adolescents
Matching instruction with modality-specific learning style: Effects on
Education Sciences
1
5 376,30
immediate recall and working memory performance
The effect of aerobic exercise on speed and accuracy task
Lorås, H.
Sports
1
3 452,90
components in motor learning
Interpersonal and intrapersonal entrainment of self-paced tapping
PLoS ONE
1
17 742,20
rate
Journal for Research in Arts Motstridende mål i kroppsøving i Norge – en analyse av
Lyngstad, I. K.
1
15 000,00
and Sports Education
læreplanene i faget i perioden 2006 til 2015
Does eagerness for physical activity matter? The association
Mikalsen, H. K.
Frontiers in Public Health
1
20 374,65
between eagerness and physical activity among young teens
Mushtaq, A.

PLoS ONE

Numerical simulations for the Toda Lattices Hamiltonian system:
Higher order symplectic illustrative perspective

1

17 365,21

Nilssen, T. R.

Kapittel i antologi

The indigenous identity of the South Saami. Historical, political and
comparative perspectives on a minority of the minority

1

75 641,28

Pedersen, I. P.

På Spissen

Med Embodied Pedagogy og Småbarnspedagogikk på paletten - Å se
nyanser av rødgul farge i to (u)like fag- og forskningsfelt

1

5 000,00

Solli, G. S.

Frontiers in Physiology

Block versus traditional periodization of HIT: Two different paths to
success for the world’s best cross-country skier

1

32 152,74
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Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2019 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
The validity of functional threshold power and maximal oxygen
uptake for cycling performance in moderately trained cyclists
International reflections on the Netherlands didactics of
Kapittel i antologi
mathematics. Visions on and experiences with realistic mathematics
Van den Heuveleducation
Panhuizen, M.
Kapittel i antologi
National reflections on the Netherlands. Didactics of mathematics
Comparison of muscle activation and kinematics during free-weight
PLoS ONE
back squats with different loads
Effect of instructions emphasizing velocity or accuracy given in a
Frontiers in Psychology
random or blocked order on performance and kinematics in dart
throwing
van den Tillaar, R.
Validity and reliability of kinematics measured with PUSH band vs.
Sports
linear encoder in bench press and push-ups
Effect of different physical training forms on the change of direction
Sports Medicine – Open
ability: a systematic review and meta-analysis
A population study of relative age effects on national tests in
Vestheim, O. P.
Frontiers in Psychology
reading literacy
Total FLU (22 søknader: 18 – tidsskriftartikler, 3 – kapitler i antologier, 1 – monografi)
Barriers to access of healthcare services by the immigrant
Appoh, L.
BMJ Open
population in Scandinavia: A scoping review protocol
Mental health, academic self-efficacy and study progress among
Bjerkeset, O.
Frontiers in Psychology
college students – The SHoT study, Norway
TH9 TH17 TH22 subsets and their main cytokine products in the
Cui, G.
Frontiers in Oncology
pathogenesis of colorectal cancer
Journal of Research in
Inter-professional learning in the simulation laboratory - Nursing
Hammer, H.
Interprofessional Practice
and Pharmacy students' experiences
and Education
BMC Health Services
"Healthcare middle managers’ experiences of developing capacity
Hartviksen, T. A.
Research
and capability: a systematic review

FSH

FLU

Sørensen, A.

Sports

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
1

10 558,18

1

6 229,13

1

13 048,51

1

17 346,47

2

31 490,44

1

11 591,68

1

23 232,00

2

33 765,74

1

20 437,50

2

24 933,00

1

29 247,80

1

15 391,25

2

21 427,26

526 966,32
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HHN

FSV

FSH

Tabell 6: Utbetalt støtte til publisering med åpen tilgang 2019 - detaljer (forts.)
Fak. Korresponderende Tidsskrift
Tittel
forfatter
Residential mobility, family structure, and completion of upper
Haugan, T.
Frontiers in Psychology
secondary eduction – A registry-based cohort study of the
Norwegian adolescent population
Scoping review protocol: Effectiveness of individualised nutritional
Ingstad, K.
BMJ Open
care plans to reduce malnutrition during hospitalisation and up to 3
months after discharge
Olsen, R. M.
Kapittel i antologi
Digitalisering i sykepleietjenesten en arbeidshverdag i endring

Nivå APC-beløp NOK
(1/2) (regnskapsført)
2

33 485,45

1

18 924,54

1

32 500,00

Strandås, M.

BMC Health Services
Research

Gaming the system to care for patients: A focused ethnography in
Norwegian public home care

2

21 980,84

Vaag, J. R.

Pilot and Feasibility Studies

Psychoeducational groups versus waitlist in treatment of attentionDeficit Hyperactivity/Impulsivity Disorder (ADHD) in adults: A
protocol for a pilot randomized waitlist-controlled multicenter trial.

1

24 854,21

2

243 181,85
16 722,91

1

14 942,44

1

7 946,98

1

119 000,00

Total FSH (10 søknader: 9 – tidsskriftartikler, 1 – kapittel i antologi)
Jacob, F.
Kapittel i antologi
Genocide and mass violence in Asia – An introductory reader
Community perspectives on the environmental impacts of Arctic
Olsen, J.
Cogent Social Science
shipping: case studies from Russia, Norway and Canada
International Journal of
Pedersen, L.-M. L.
Youth, gender and perceptions of security in Norway
Adolescence and Youth
Total FSV (3 søknader: 2 – tidsskriftartikler, 1 – kapittel i antologi)
Mørkved, B. P.

Kapittel i antologi

Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning

39 612,33

Total HHN (1 søknad: 1 – kapittel i antologi)
TOTALT 2019

119 000,00
1 143 634,39
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Sammendrag
AFU har utarbeidet et eget innspill til prosessen fram mot Strategi 2030 for Nord universitet,
med hovedfokus på forskning. Alle fakultet og enheter er bedt om å produsere tilsvarende
innspill.
Notatet fra AFU er sendt til prorektor for strategi og omstilling, Ketil Eiane, og vil bli en del av
grunnlaget for strategiseminar i Strategisk ledergruppe den 18. mai.
I forkant av strategiseminaret ønsker Prorektor for Forskning og Utvikling å drøfte notatet
med Forskningsutvalget. Formålet er å gjøre Forskningsutvalget kjent med de analyser og
vurderinger som ligger til grunn for AFUs innspill. Videre å få innspill fra Forskningsutvalget
med tanke på våre vurderinger og eventuelle korrigeringsbehov eller alternative
prioriteringer.
Det legges opp til en kort presentasjon/gjennomgang av notatet, med en påfølgende
drøfting i møtet.
Notatet finnes vedlagt.

Click here to enter text.
Vedlegg:
Innspill til Strategi 2030 fra avdeling for forskning og utvikling.pdf
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Innspill til Strategi 2030 for Nord
universitet - Fokus på forskning
Innledning
Leserveiledning
Notatet er basert på en strategiprosess internt i Avdeling for Forskning og Utvikling (AFU), på
Kjerringøy primo mars, med etterfølgende bearbeiding og diskusjoner.
Notatet inneholder konkrete forslag til formuleringer i strategien (skrevet med uthevet skrift). I
tillegg inneholder det en del kommentarer/bakgrunn som forklarer viktige forutsetninger, analyser
og vurderinger som er gjort i prosessen fram mot formuleringene. I noen tilfeller er det også
presentert innspill til vurdering eller nye vinklinger på strategien som helhet.

Overordnet kommentar
Dagens strategi er delt inn i fire hoveddeler: 1) Forskning, 2) Utdanning, 3) Samspill med samfunnsog næringsliv og 4) Organisasjon og ledelse. AFU sitt innspill gjelder forskning.
Erfaring fra dagens strategi er at punkt 3) «Samspill» i noen grad faller mellom flere stoler med tanke
på oppfølging. Noe av dette skjer gjennom RSA og rektors stab, noe gjennom utdanning og noe
gjennom forskning. Kunne man se for seg at «Samspill med samfunns- og næringsliv» alternativt
kunne være et gjennomgående tema under både utdanning og forskning, og ikke en egen del? Kan
det være flere slike «tverrgående tema» som bør inn?

Visjon, misjon, verdier
Universitetets forskning skal bidra med anerkjente forskningsbaserte løsninger for å
møte globale utfordringer.
Dette innebærer forskning og faglig kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt
nivå, som
- bidrar til videre kunnskapsbygging med basis i universitetets ph.d.-programmer
- samspiller med, støtter og utgjør basis for universitetets utdanningstilbud
- bidrar til utvikling av samfunns- og næringsliv, gjennom involvering,
kunnskapsoverføring og innovasjon.

Kommentar/bakgrunn:
Forskning er, sammen med undervisning og formidling, en av de tre delene i samfunnsoppdraget
vårt (ref. UH-lovens §1-1 a) - c), jf. §1-3 a), b) og d).
Bakgrunnen for det tredje strekpunktet i formuleringen ovenfor, er det stadig økende fokus på UHlovens § 1-3 e, å «bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid». Dette gjenspeiles i føringer fra departementet, fra finansieringskildene
Side 1
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for forskning, og i utlysninger fra bl.a. Norges forskningsråd og EU-kommisjonen. Dette er også viktig
for at universitetets leveranser skal framstå som relevante for både regionen, nasjonen og
internasjonalt. Dette inkluderer aktuelle nærings- og samfunnsaktører som vi kan og bør samarbeide
med.
Her brukes bevisst begrepet «involvering» istedenfor «samarbeid». Dette er et videre begrep og
dekker både oppdragsvirksomhet, formelt samarbeid (i prosjekter), referansegrupper, involvering av
brukergrupper, kommunikasjon til interessenter (stakeholdere) osv. Dette sammenfaller også med
forventningene til «user and citizen involvement» knyttet til å bidra til impact (virkninger og effekter
av forskningen), som også understrekes i dokumenter fra f.eks. OECD, EU og politiske føringer i
Norge..
Noen vurderinger rundt selve visjonen:
Dersom selve visjonen er oppe til vurdering, kan man vurdere å fokusere sterkere på en visjon som
bidrar til å posisjonere universitetet. Relevante stikkord eller utgangspunkt vil være:
-

Ta sterkere utgangspunkt i det grønne skiftet, med fokus på det marine, matforsyning,
verdiskaping etter oljen, bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.
Ta sterkere utgangspunkt i nordområdene, herunder bærekraft, velferds-, nærings- og
samfunnsutvikling («Nordområdeuniversitet»/ «Det sirkumpolare universitetet» som
komplementært til det «Arktiske universitet» UiT).
Alternativt forslag noe i retning av «Bidra til bærekraftig utvikling i nord»

-

-

Strategisk posisjonering
Nord universitet skal bli anerkjent for å bidra til å løse viktige globale utfordringer
gjennom forskning og innovasjon innenfor de tre profilområdene:
-

«Blå og grønn vekst» med fokus på klima, miljø, bærekraftig matproduksjon fra hav
og land og det grønne skifte.
«Helse, velferd og oppvekst» med fokus på viktige samfunnsutfordringer og endringer, samfunnssikkerhet, samhørighet, globalisering og klimatilpasning.
«Innovasjon og entreprenørskap» med et gjennomgående fokus på bærekraftig
vekst og å utvikle nye løsninger, organisering, økonomiske modeller og tenkesett.

Universitetets profil- og fagområder har relevans for de forskningsutfordringer som er
prioritert både globalt, nasjonalt og regionalt. Med basis i spissområder innenfor
samfunnsvitenskap, humaniora og biovitenskap, skal universitetet ved behov søke
flerfaglig samarbeid med forsknings- og innovasjonsaktører som har mer tyngde
innenfor teknologi og digitalisering.
Gjennomgående skal universitetets forskning:
- Bygge på akademisk frihet.
- Støtte opp om universitetets ph.d.-programmer.
- Være forankret i globale utfordringer.
- Skje i samarbeid med andre forsknings- og innovasjonsaktører nasjonalt og
internasjonalt.
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-

Involvere samfunns- og næringsliv.
Involvere studenter der dette er aktuelt.
Tilstrebe åpenhet rundt forskningsdata og publisering (Open Science).

Kommentar/bakgrunn:
Profilområder
Universitetet har behov for en klarere profil utad, spesielt internasjonalt med tanke på å tiltrekke seg
samarbeidspartnere, forskningsprosjekter og rekruttere forskere. Profilområdene er slik sett det vi
bruker utad for å gjøre oss kjent og for å vise vår relevans.
I den interne prioriteringen av hvilke prosjekter vi går inn på, vil derimot hensynet til ph.d.programmene være førende.
Det kan diskuteres om profilområdene er klare nok/spisse nok. I tråd med vurdering av visjonen, er
det kanskje tid for også å vurdere profilområdene. Den dominerende trenden internasjonalt og
nasjonalt er det grønne skiftet i ulike varianter (inkl. fokus på hav) og bærekraftige velferdssamfunn
(en bedre og mer effektiv offentlig sektor), ref. Regjeringens langtidsplan for forskning og høyrere
utdanning. (Dagsaktuelt nå er dessuten spørsmål rundt folkehelse/ sikkerhet og beredskap). Det
dekker to av våre profilområder.
En stortingsmelding om nordområdene skal etter planen være ferdig i høst. Her kan det også være en
ledig rolle som kan prege Nord universitet sin profil.
Det tredje nåværende profilområdet «Innovasjon og entreprenørskap» har vært et svært viktig
område for universitetet siden opprettelsen av SIB i 1985/-86, men er etter hvert blitt mer en
«hygienevariabel» enn en spiss. Dette er et område som alle universiteter har fokus på – og etter
hvert i mye større grad etterlever i praksis, f.eks. med egne prorektorer for innovasjon, og en
forskningskultur som i mye større grad er rettet mot innovasjon.

Viktige rammer og trender
Viktige rammer/trender, som utdypes nedenfor:
1

Fokus på forskningens og innovasjons transformative rolle – herunder krav til impact.
FNs bærekraftsmål, tatt videre i European Green Deal, og en rekke andre førende dokumenter.
EUs rammeprogram HorizonEurope,
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Forskningsrådets strategi
Det grønne skiftet – klima, miljø, tilpasninger og nye løsninger
Bærekraftige velferdssamfunn
Mer flerfaglig samarbeid – SSHA’s1 rolle i teknologiprosjekter
Mer involvering av samfunns- og næringsliv
Open science
Fjerde industrielle revolusjon
Mer samspill forskning – utdanning
SSHA= Social Science, Humaniora, Arts (vs. STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics)
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Endringer i finansiering – mer konkurranseutsatt finansiering

Det er en økende oppmerksomhet rundt forskningens transformative rolle i samfunnet. Dette
innebærer bl.a. forventninger til at forskningen skal ha effekt og virkninger utover selve
forskningsprosjektet, og bidra til å løse globale utfordringer (ref. IMPACT).
De viktigste globale utfordringene er sammenfattet i FNs bærekraftsmål. Disse omhandler både å ta
være på biosfæren, bærekraftig samfunnsutvikling, bærekraftig økonomisk utvikling og samarbeid for
å løse dette.
FNs bærekraftsmål gjenspeiles i økende grad i politiske vedtak og konkrete policydokumenter og
implementering av disse. Spesielt nevnes European Green Deal og det kommende Horizon Europeprogrammet, Regjeringens Langtidsplan for forskning og Norges forskningsråds strategi.
European Green Deal er EUs grønne vekststrategi, og en konkret oppfølging av FNs 2030 agenda og
bærekraftsmål. Dette innebærer klima- og miljøpolitikk på tvers av politikkområder, både i form av
en ny klimalov, investeringsmidler og ikke minst midler til forskning gjennom Horizon Europe. Mer
enn 35% av Horizon Europes budsjett vil være rettet mot klimamål.
Horizon Europes hovedoppdrag (missions) retter seg mot:
-

miljø knyttet til (healthy) hav, innsjøer og kystområder
klimanøytrale og smarte byer
miljø på land (soil health) og mattrygghet
tilpasning til klimaendringer og samfunnsendringer
kreft

Alle områdene er knyttet til FNs bærekraftsmål, og de fire første er spesifikt knyttet mot Green Deal.
Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning har sitt hovedfokus på det grønne
skiftet og å sikre bærekraftige velferdssamfunn. Rammen for Langtidsplanen er at forskning og
høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, med grønne og lønnsomme
arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Overordnede mål er styrket
konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av
fremragende kvalitet.
De langsiktige prioriteringene gjøres innenfor:
-

hav
klima, miljø og miljøvennlig energi
fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
muliggjørende og industrielle teknologier
samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden

Norges forskningsråd arbeider med en ny strategi, som har de tre hovedmålene: «Bærekraftig
utvikling», «Grensesprengende forskning og innovasjon», samt «Fornyelse i næringsliv og offentlig
sektor». Sentralt i strategien står mer tverrfaglig samarbeid og nye finansieringsinstrumenter.
Forventningene til at forskning og innovasjon skal ha en transformativ rolle er klart uttalt. Bl.a. er
målet om "fornyelse i næringsliv og offentlig sektor" rettet mot å få disse sektorene til å drive mer
forskningsstøttet innovasjon.
Forskningsrådet speiler prioriteringene i Langtidsplanen, med å utpeke fem strategiske områder:
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hav,
grønt skifte,
helse og velferd,
teknologi og digitalisering
samhørighet og globalisering.

Nord universitet treffer fire av fem områder både i Langtidsplanen og i Forskningsrådet strategi.
Muliggjørende og industrielle teknologier / teknologi og digitalisering er et prioritert område hvor
vi derimot ikke har spisskompetanse på forskning.
Universitetet opplever at både forskningsutlysninger og brukere i form av samfunns- og
næringsaktører etterlyser løsninger som involverer teknologi. Et konkret eksempel er NyByNyFlyplass
/ SmartBodø, med prosjekter innen nullutslipp, energiøkonomisering, selvstyrte kjøretøy osv. – og
hvor teknologimiljøer (SINTEF m.fl.) deltar i prosjekter, mens Nord står delvis på sidelinjen. Her er det
et rom for forskningsmiljøene ved universitet, men utfordringen blir å profilere sin komplementære
rolle. Nå er det f.eks. SINTEF eller NTNU sine egne miljø innen f.eks. humaniora som tar den rolle i
teknologidrevne prosjekt.
Vår mulighet ligger her i å kombinere kunnskap om de ulike bransjer/sektorer og våre fagspisser
innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og biovitenskap med forsknings- og/eller innovasjonsmiljøer
som utvikler/leverer teknologiske løsninger. Dvs. må ha tverrfaglige/flerfaglige samarbeid.
Mulige endringer i rammefinansiering og forskningsfinansiering kan få betydning for universitetet.
Forskningsrådet har allerede gjort endringer internt i program- og beslutningsstruktur. Det er gjort
endringer i RFF-virkemidlet i tråd med regionaliseringen, og det pågår en gjennomgang av det
næringsrettede virkemiddelapparatet, hvor bl.a. forholdet og ansvarsfordelingen mellom
Forskningsrådet, SIVA, Innovasjon Norge og fylkeskommunene er i søkelyset.
Det alt vesentlige av universitetets finansiering (også til forskning i form av årsverk) kommer fra
grunnbevilgningen. Andre universiteter har en klart større andel av både direkte utgifter, men også
lønnsutgifter (også frikjøp av fast ansatte), til forskning dekket eksternt – gjennom bidrags- og
oppdragsforskning og insentivutbetalinger. I forhold til Nord universitet, har sammenlignbare
universiteter minst dobbelt så store tilsagn fra Forskningsrådet og EU pr UFF. Videre er opp mot
halvparten av stipendiatene ved andre institusjoner finansiert gjennom eksterne midler
(forskningsmidler og/eller nærings-/off. ph.d.).
En større andel BOA vil gi et større finansielt handlingsrom, og muliggjøre oppbygging av miljøer og
faggrupper med flere forskere, post.doc. og ph.d.-studenter. Det kan igjen generere insentivmidler
basert på tildelinger fra NFR, EU eller publiseringspoeng. Det handler om å bygge positive spiraler.
Utover de ovennevnte trendene, er det noen andre fellesnevnere som vil være førende for forskning
og innovasjon i de kommende årene:
-

-

Forskningssamarbeid på tvers av sektorer (ref. å koble teknologiforskning med
samfunnsvitenskap og humaniora + biovitenskap)
Involvering av samfunns- og næringsliv i forskningen
Open science- åpen forskning, i form av åpne, tilgjengelige forskningsdata og åpen publisering.
Fjerde industrielle revolusjon med digitalisering, stordata, robotisering, kunstig intelligens,
virtuell virkelighet, internet of things, osv. setter nye rammer for utvikling av nye produkter,
tjenester og løsning både i privat og offentlig sektor.
Mer samspill forskning – utdanning
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Den samfunnsvitenskapelige forskningen vil bli enda viktigere, men kanskje mer kvantitativ
orientert.
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SWOT-analyse forskning (sett fra et AFU-perspektiv)
Ment som bakgrunn, og ikke som en del av strategien. Dette er en oppsummering – en mer detaljert
versjon følger vedlagt:
Styrker

Svakheter

-

-

-

Relevante fag- og forskningsmiljøer i
forhold til uttalte globale, nasjonale og
regionale utfordringer.
Spydspisser med gode forskere på høyt
internasjonalt nivå med gode nettverk.
Ungt, dynamisk og entreprenørielt
universitet med mulighet for unge forskere
God ph.d.-gjennomstrømming og økt
publisering og internasjonalisering.
En styrket forskningsadministrasjon/-støtte,
og større synlighet og interesse innenfor
open science

-

-

-

Langsiktige strategier for større
forskningssatsinger
Ambisjon og risikovilje for å bygge opp
forskningsgrupper/-miljøer gjennom
ekstern finansiering
Involvering av samfunns- og næringsliv
Innovasjon og utnytting av forskning
Profil og markedsføring
Forskerkompetanse og effekt av
kompetanseløft
Rekruttering av toppkompetanse
Kompetanse på søknad, nettverksbygging,
bruk av forskningsfinansiering, internasjonal
publisering, datakompetanse, kvantitative
metoder
Interne krav, insentiver, styring og
organisering
Forskningsstøtte og -utvikling, og
arbeidsdeling.

Muligheter

Trusler

-

-

-

-

-

-

Regionalt behov for forskning og
innovasjon, relevante ressurser og næringer
Økt samarbeid med nærings og samfunnsliv
Utvikling av ulike innovasjonsarenaer.
Økt forskningskompetanse i regionalt
nærings- og samfunnsliv gir økt
mottaksapparat for forskning og innovasjon
Mer tverrfaglig forskning åpner for
samarbeid med teknologiske miljøer.
Større sentersatsinger innenfor
sirkulærøkonomi og samfunnsvitenskapelig
nordområdeforskning
Økt BOA gir større strategisk handlefrihet
Muligheter knyttet til den fjerde industrielle
revolusjon (robotisering, digitalisering, AI,
IOT)
Muligheter innenfor Open science
Økt forskningskapasitet gjennom
kompetanseløftet
Forskningsstøtte standardisert gjennom
Kvalitet i Nord med fokus på felles
informasjon og ressurser
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Omdømmetap med virkning for samarbeid
/nettverk og internasjonal posisjonering.
Konkurranse om forskningsmidler, med økt
krav til track-record, ressurser og nettverk
Endring i økonomiske rammer og
manglende handlefrihet, utløst av
demografi og studenttilgang
Regional relevans
Regionalt nærings- og samfunnslivs evne og
ønske om samarbeid, kombinert med økte
krav til involvering.
Open science (manglende interesse, bruk,
kompetanse)
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Strategiske målsettinger og tiltak
Overordnede målsettinger (vurdere å sløyfe denne?)
De to overordnede målene for forskningsområdet er økt forskningsproduksjon og styrking av
doktorgradsutdanningene.
- Økt forskningsproduksjon innebærer også større grad av ekstern finansiering og publisering.
Dette er avgjørende for å oppfylle universitetets samfunnsoppdrag, imøtekomme
målsettinger og rammer satt av Kunnskapsdepartementet, samt å sikre universitetets
økonomiske handlingsrom og vekstmulighet.
- Doktorgradsutdanningene er en forutsetning for universitetets status og faglige utvikling.
Doktorgradsutdanningene sikrer rekruttering av forsknings- og undervisningspersonell, og er
en viktig del av forsknings- og publiseringsaktiviteten ved universitetet.

Strategiske målsettinger og tiltak
1) Øke ekstern forskningsfinansiering, i første rekke fra EU og Forskningsrådet
• Fremme en klarere profil og posisjonering både nasjonalt og internasjonalt, bl.a.
gjennom å utvikle og følge opp en EU-strategi for universitetet
• Rekruttere internasjonale forskere
• Øke internasjonal publisering
• Styrke intern kultur, insentiver, struktur og støtte til forskning og forskerutvikling.
2) Styrke doktorgradsutdanningene
• Sikre og re-akkreditere eksisterende ph.d.-programmer
• Større andel eksternt finansierte ph.d., gjennom større forskningsprosjekter og i form
av offentlige ph.d. og nærings ph.d.
• Utvikle et femte ph.d. program i løpet av perioden
• Øke antall ordinære stipendiatstillinger.
3) Øke samarbeidet med andre forskningsinstitusjoner
• Etablere langsiktige strategiske samarbeid og partnerskap med internasjonale
forskningsinstitusjoner
• Etablere flerfaglige prosjektsamarbeid både internt og med forskningsaktører med
komplementer kunnskap, bl.a. innenfor teknologi.
4) Øke universitetets synlighet og relevans regionalt
• Ta en sentral posisjon innenfor det grønne skiftet
• Etablere forskningssenter for samfunnsvitenskapelig forskning i nordområdene
• Øke involveringen av samfunns- og næringsliv i våre forskningsprosjekter
• Bidra til innovasjonsprosjekter i samfunns- og næringsliv, både i prosjektsamarbeid, og
gjennom kunnskapsoverføring eller kommersialisering av forskningsresultater.
• Utvikle konkrete innovasjonsplattformer som AIM-day, InnovaCare, BGINN, SFI, m.fl.
5) Øke interaksjon mellom utdanning og forskning og kunstnerisk virksomhet
• Inkludere studentaktivitet i søknader om ekstern finansiering av prosjekter
6) Utvikle og ta ut effektene av åpen forskning (Open Science)
• Gjennomføre prosjekt for å øke kunnskap og etablere rutiner og løsninger for åpne
data
• Etablere superbrukergruppe på statistikk og informatikk
• Etablere systemer for data-mining, bruk og kombinasjon av eksisterende data
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Vedlegg:
Vedlegg 1: Mer detaljerte tiltak
Noen konkrete tiltak som kom opp i Kjerringøyseminaret – både ifm SWOT-analysen og i
gruppearbeidet dag 2. Noe av dette bør kanskje inn i en handlingsplan, mens noe kan være
strategiske tiltak?

-

-

-

-

-

Profilere og utnytte vår beliggenhet i nordområdet, våre sirkumpolare nettverk og den
samfunnsfaglige kompetansen om nord - herunder etablere «Samfunnsvitenskapelig
forskningssenter i og for Nordområdene».
o Stikkord: Klima/miljø og tilpasning, demografi, reiseliv/turisme, logistikk, maritim
sikkerhet og beredskap, konflikt næring/miljø/samfunn, by- og regionutvikling,
sirkulærøkonomi, m.m.
Profilere og utnytte vår beliggenhet i et av de mest produktive marine områdene, og vår
kompetanse innenfor biovitenskap og akvakultur – herunder forsterket samarbeid med næringsog samfunnsaktører innenfor bransjen, bl.a. gjennom BGINN, klyngesamarbeid og samarbeid
rundt forskningskonsesjoner.
o Stikkord: Det grønne skiftet, matproduksjon og -sikkerhet, nye marine ressurser, økologi,
m.m.
Profilere og utnytte praksisnær forskning og innovasjon innenfor helse, velferd og oppvekst –
herunder utnytte muligheter innenfor HUNT, Innovacare, Europeisk kulturhovestad, SmartCity.
o Stikkord: Demografi, omsorgstjenester, digitalisering, effektivisering av offentlige
tjenester, samfunnsutvikling, distriktspolitikk, m.m.
Tilrettelegge for og ta ut effekten av åpen forskning (open science)
Bidra til kompetanseheving på søknadsskriving, internasjonal publisering, nettverksbygging,
datahåndtering, statistikk og kvantitative metoder, data-mining/open science,
kompetanseplanlegging
Bedre organisering, struktur, system og kultur for forskning på fakultetsnivå, herunder
o Fag-/forskningsgruppestruktur på fakultetene
o Stille krav til forskning i ansettelseskontrakter
o Håndtering av de som primært vil undervise vs. de som vil forske.
o Merittering av kunstnerisk aktivitet
o Insentiv til forskning og publisering på individ/gruppenivå
o Ta ut effekten av kompetanseløft og spore bruk av midler re-allokert til forskning i 2020
o Bygge forståelse av finansieringsmodell/-mulighet/-potensial, inkl. mulighet for
finansiering av timer, insentiver basert på EU- og NFR-prosjekter og fra publisering

Viktig oppfølging:
-

-

Få fram regnestykke knyttet til insentiver og potensial for BoA
Få fram regnemodeller for hvordan BoA kan bidra på det enkelte fakultet (finansiering av
lønnskostnader etc.).
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Vedlegg 2: Utvidet SWOT-analyse
Oppsummering etter SWOT-analyse på Kjerringøyseminar med AFU primo mars 2020
Styrker:
Generelt:
-

Fag- og forskningsmiljøer som er relevante både globalt, nasjonalt og regionalt; bl.a. FNs
bærekraftsmål, Langtidsplan for forskning og Forskningsrådets strategi.
Spydspisser med mange gode forskere på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå og gode
internasjonale nettverk.
Et ungt, dynamisk og entreprenørielt universitet med mulighet for unge forskere
God gjennomstrømming på doktorgradsutdanning, med økt publisering og internasjonalisering.

Spesifikt knyttet til forskningsstøtte:
-

En bedret (styrket) forskningsadministrasjon/-støtte,
Større synlighet og interesse innenfor open acces og open data

Svakheter:
Generelt:
-

Strategi for forskning:
o Langsiktige strategier for større forskningssatsinger, herunder EU-prosjekt, SFI,
klyngesamarbeid etc.
o Lite samarbeid med samfunns- og næringsliv
▪ Lite fokus på innovasjon og utnytting av forskning
o Profilering/markedsføring:
▪ Ikke en klar nok profil utad. Behov for mer spisset budskap.
▪ For lite «markedsføring» gjennom forskning i form av internasjonal publisering
(på engelsk), deltakelse i konferanser, profilering, bruk av ph.d.-er, synlighet på
nett osv.
▪ Klare krav/planer for deltakelse i konferanser
o Ambisjon og risikovilje for å bygge opp forskningsgrupper/-miljøer gjennom ekstern
finansiering. – Bygge «oppadgående spiraler»

-

Kultur/kompetanse:
o Lite førstekompetanse og forskerkapasitet på profesjonsfagene, samt at effekten av
kompetanseløftet ikke er tatt ut i forskning, BOA og publisering.
o Utfordrende å rekruttere fagansatte med svært høy kompetanse
o Kompetanse på søknadsskriving og internasjonal publisering
o Kompetanse og vilje til å bygge nettverk
o Manglende datakompetanse – en terskel
o Kompetanse på statistikk og kvantitative metoder (data-mining, OS)
o Kompetanseplan for forskningsaktivitet
o
Struktur/system:
o Ikke krav til forskning i ansettelseskontrakter

-
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o
o
o
o
o
o

Insentiver for forskning på individ-/gruppenivå.
▪ Midler til insentiver?
Ikke sporing av re-allokerte midler til forskning (17 mill i 2020)
Håndtering av de som primært vil undervise vs. de som vil forske.
Merittering av kunstnerisk aktivitet
Forståelse av finansieringsmodell/-mulighet/-potensial, inkl. mulighet for finansiering
av timer, insentiver basert på EU- og NFR-prosjekter og fra pupliseringspoeng.
Faggruppe/forskningsgruppe-struktur på fakultetene

Spesifikt knyttet til forskningsstøtte:
-

-

Underdimensjonert forskerstøtte ift. sammenlignbare universiteter
Mangler systemer for oversikt og rapportering
o prosjekter og søknader på fakultetene
o eksterne samarbeid
Plattform for forskerutvikling
Myndighet- / kommunikasjonslinje mellom AFU og fakultetene
Ansvarsfordeling AFU – fakultet
Nord-sør-utfordring

Muligheter:
Generelt:
-

-

-

Det regionale ståstedet:
o Behov for forskning regionalt – en regional utviklingsaktør
o Nærhet til ressurser
o Mye fokus på havnæring
o Mer samarbeid med nærings- og samfunnsliv
▪ Utviklingsarenaer som BGINN, InnovaCare, AimDay, større
samfunnsutviklingsprosjekter (NBNF, Kulturhovedstad ++)
o Produksjon av forskningskompetente kandidater til regionalt samfunns- og
næringsliv
Muligheter hos finansieringskilder:
o Økt fokus på tverrfaglighet hos forskningsfinansiører og mer etterspørsel etter
samfunnsfaglig forskning
▪ Senter for Samfunnsvitenskapelig Nordområdeforskning
▪ Vår mulighet til å koble oss på prosjekter med teknologisk innhold
o Mer EU-midler
o Større BoA gir handlefrihet
Nye muligheter knyttet til den fjerde industrielle revolusjon (robotisering, digitalisering, AI, IOT)
Nye muligheter innenfor Open science
o «Supergruppe» på statistikk/informatikk
Kompetanseløftet som gir økt forskningskapasitet

Spesifikt knyttet til forskningsstøtte:
-

AFU: Potensial for forbedring av organisering, planlegging og gjennomføring
o Bygge «selvgående» systemer (f.eks. Kvalitet i Nord) – frigjøre tid
o Systematisere og vedlikeholde felles informasjon og ressurser
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Nord universitet - AFU: Innspill til Strategi 2030 fra AFU

Trusler:
-

-

-

-

Omdømme
o Ikke attraktiv og synlig som mulig samarbeids-/nettverkspartner.
o Manglende internasjonal posisjon.
Finansiering:
o Konkurranse om forskningsmidler, der andre med større track-record, ressurser og
nettverk «drar opp stigen»
o Endring i økonomiske rammer og manglende handlefrihet
o Demografi – få studenter gir lav økonomi gir færre forskere – osv.
Regional relevans:
o Regionalt nærings- og samfunnsliv som ikke er orientert mot forskning
o Samtidig krav om mer samarbeid med samfunns- og næringsliv for å få
forskningsmidler
Open science (manglende interesse, bruk, kompetanse)
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FORSKNINGSRÅDETS UTLYSNING AV KOMPETANSE- OG
SAMARBEIDSPROSJEKT SEPTEMBER 2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Forskningsrådet har lyst ut to typer kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 2.
september. Utlysningene retter seg mot forskningsorganisasjoner, men stiller krav til minst
to aktive samarbeidspartnere fra samfunns- og/eller næringsliv.
Utlysningene og tematikken i dem vurderes som relevante for Nord universitet.
Søknadsfrist rett over sommeren, kombinert med behov og krav for å involvere
samarbeidspartnere, krever at arbeid med søknadene starter tidlig.
Dette innebærer at utlysningene bør drøftes i fagmiljøene på fakultetene så snart som mulig,
slik at søknadsprosesser kan settes i gang.
AFU kan, etter forespørsel fra fakultetene/fagmiljøene, bidra med interne
informasjonsmøter, kontakt med samarbeidspartnere, og individuell kvalitetssikring og
veiledning til de enkelte søknader.

Saksframstilling
Bakgrunn
Forskningsrådet har to utlysninger innenfor kompetanse- og samarbeidsprosjekt, med frist 2.
september, nemlig:
-

«Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv»
«Kompetansebyggende prosjekt for næringsliv»

Formålet med disse søknadstypene er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse
som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.
Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor
forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for
kunnskap og forskningskompetanse.
Kjennetegn for kompetanse- og samarbeidsprosjekt:
-

Prosjektene utvikler ny kunnskap og bygger forskningskompetanse som samfunnet
og/eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.
Prosjektene stimulerer og støtter samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor
forskningssektoren.
Prosjektene bidrar til ny kunnskap og kompetansebygging i norske forskningsmiljøer på
prioriterte områder.
Forskningen er av grunnleggende og/eller anvendt art, og er nyttig for brede
samfunnsgrupper.
Prosjektene ligger i eller nær forskningsfronten, og bør derfor normalt inkludere
samarbeid med ledende internasjonale fagmiljøer, og da med høy nytteverdi for de
norske miljøene.
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-

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med
Forskningsrådets policy for åpen forskning.
Prosjektene omfatter normalt rekrutteringsstillinger (ph.d. og/eller postdoktor).

Felles for begge utlysningene er at de retter seg mot forskningsorganisasjoner som søkere,
men at de samtidig stiller krav om et forpliktende samarbeid med minst to relevante aktører
i samfunns- eller næringsliv. Det kreves at søknaden skal være strategisk forankret hos alle
samarbeidspartnerne og at disse skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av
resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk. Prosjektene kan også ha
internasjonale samarbeidspartnere.
Samarbeidspartnerne kan også motta en andel av støtten fra Forskningsrådet.
For «Kompetansebyggende prosjekt for næringsliv» kreves det dessuten at minst to partnere
(som ikke er forskningsorganisasjoner) skal være med å finansiere prosjektet. Likevel skal
resultatene komme større brukergrupper til gode, og skal ikke være oppdragsforskning for
enkeltaktører.
Det er videre forskjeller mellom de to utlysningene mht.
-

Tematikk (se nedenfor)
Kravet til brukermedvirkning (se utlysningene for detaljer)
Hvor mye av denne medvirkningen som kan dekkes av prosjektets tildelte midler (se
utlysningene for detaljer).

Tematikken innenfor «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv»
er:
o Antimikrobiell resistens
o Arealer under press
o Demokrati, styring og fornyelse
o Energi, transport og lavutslipp
o Global utvikling
o Hav
o Helse
o Klima- og polarforskning
o Landbasert mat, miljø og bioressurser
o Muliggjørende teknologier
o Utdanning og kompetanse
o Velferd, kultur og samfunn
Tematikken innenfor «Kompetansebyggende prosjekt for næringsliv» er:
o Energi, transport og lavutslipp – miljøvennlig energi
o Hav – maritim forskning
o Petroleum - petroleumsforskning
Temaene detaljeres nærmere i utlysningene.
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Drøfting
Utlysningene vurderes å være relevante for Nord universitet, med tanke på å bidra til å løse
så vel globale som regionale utfordringer, utvikle tettere samarbeid med regionalt
samfunns- og næringsliv, bygge egen kompetanse relevant også relevant for vår region, og
selvsagt også som finansieringskilde til forskning.
Temaområdene tilsier at «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunns og
næringsliv» har størst relevans, men det kan være et potensial knyttet til å koble seg på
«Kompetansebyggende prosjekt for næringsliv», gjennom samarbeid med andre
forskningsmiljøer.
Kravet til forpliktende samarbeid med nærings- og/eller samfunnsliv er en mulighet for
større eksternt samspill, men samtidig en utfordring til prosessen med å få fram søknader.
Søknadsprosessen vil kreve en tidlig tilnærming til relevant samfunns- og næringsliv, for å
avdekke behov og muligheter for et forskningssamarbeid som er relevant for begge parter,
forankre dette internt og eksternt, og få fram en prosjektplan som inkluderer alle parter,
også mht kostnader og finansiering.
Dette innebærer at arbeidet må starte tidlig, og mye av det forberedende arbeidet må skje
før ferien, med tanke på søknadsfristen primo september. Dette krever igjen en intern
informasjon og mobilisering blant forskerne på det enkelte fakultet.
AFU kan bidra til informasjons- og søkeprosessen på flere måter, primært:
-

-

-

-

Informasjons- og orienteringsmøter for potensielle søkere på fakultetene etter behov,
hvor vi gjennomgår utlysningenes muligheter, viktige krav og mulighet for assistanse fra
AFU. Dette bør skje tidlig i juni, og basert på ønsker og tilrettelegging fra fakultetene.
Generell bistand med å identifisere, kontakte og få til avtaler med relevante
samarbeidspartnere. Hovedansvaret for dette ligger på forskerne, men AFU kan bistå
med nettverk, kontaktpunkter og ikke minst vurdering og/eller utforming av avtaler og
samarbeidsforhold.
Gjennomlesning av søknader og tilbakemelding til/oppfølging av prosjektledere.
Hovedfokus her vil være kvalitetssikring av struktur og formalkrav. Forhold knyttet til
økonomi ivaretas på fakultetene.
«Hot-line» for trouble-shooting inn mot søknadsfrist

Et forslag til tidslinje for assistansen vil bli presentert i møtet.
Vurdering
Erfaringer fra søknadsfristen for forskerprosjekter nå i mai, viser så langt at behovet for
kvalitetssikring og veiledning er stort for enkelte forskere. Behovene er ulike, men noen
felles utfordringer finnes, spesielt mht.:
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-

-

Å følge veiledning i malen og svare på krav i malen og utlysningen, herunder å
«oversette» forsknings-/prosjekt-ide til søknadsmalen og strukturere
prosjektet/informasjonen i forhold til krav i utlysningen
Klarhet i språk og problemstilling, bl.a. i form av å synliggjøre hva prosjektet faktisk
handler om tidlig i søknaden («pitching») og gjøre forskningsproblemstillingen forståelig
Å redegjøre for impact (virkninger og effekter) og hvordan man skal bidra til dette,
herunder også prioritering, begrepsapparat og klarhet i virkemidler og målsettinger
Implementering (gjennomføring) mht framdriftsplaner, arbeidspakker, organisering og
budsjettering.

Kapasiteten for gjennomlesning fra AFU inn mot denne fristen vil være begrenset, og en stor
del av søkeperioden sammenfaller også med ferieavvikling. Det er viktig at søknader som
trenger bistand kommer til AFU så tidlig som mulig.
God forhåndsinformasjon og gode råd vil bidra til en generell forbedring av utgangspunktet.
Også kjennskap til – og bruk av Kvalitet i Nord vil hjelpe. Samtidig er søknadsskriving en
trenbar øvelse som forbedres etter hvert.
AFU bidrar primært mht. formalia, struktur og i noen grad mer detaljert på klarhet i både
excellence-, impact og implementation-delen. Noen fakulteter har også personell som gjør
deler av denne jobben.
Administrasjonen fra fakultetene bidrar spesielt på økonomi, budsjett etc.
På excellence-delen, vil rutiner for gjennomlesning og tilbakemelding av spesielt faglig
innhold internt på fakultetene eller fag-/forskningsgruppene, kunne bidra til å løfte noen av
søknadene/skissene i tidlig fase.

Vedlegg:
Ingen vedlegg

