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Dato: 17.08.2016

Fakulteter og enheter

Orientering om vedtak ved behandling av Forsknings- og
utdanningsmelding 2015
Vi orienterer med dette alle enheter, Studentparlamentet og TODOS om at universitetsstyret
gjorde følgende vedtak i sak S 32-16 Forsknings- og utdanningsmelding 2015 for UiT Norges
arktiske universitet:
1. «Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 til
orientering. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler:
I.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler for alle faser i
karrieren til faglig ansatte.

II.

UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme innovasjon i utdanningene.

III. UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for
studieprogrammene kan evalueres og kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk
av sakkyndige. Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.
IV. Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet felles studieplaner
for like studieprogram. Fakultetene skal også vurdere ulik profilering innen like
studieprogram ved studiestedene.
V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de enhetene som ikke har oppfylt
målet. I tillegg skal hvert studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale
med navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret. Emnene skal
som generell regel være de eneste valgbare emnene innen en gitt avtale.

VI. Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på ved UiT. Nye
rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og prosjektet digital eksamen må styrkes
gjennom en tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og
institutt.
VII. Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som fokuserer på
alternative vurderingsformer for neste års tildeling av såkorn- og utviklingsmidler under
Program for undervisningskvalitet.
VIII. UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke gjennomføringsgraden
på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være implementert ved fakultetene senest høsten 2017.
IX. For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram skal UiT etablere et
sett interne program som både skal bygge kompetanse og motivere våre forskere til å
søke og lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.
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X.

UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å fremme karriere,
skape fagmiljøer med internasjonal gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for
åpen tilgang til vitenskapelige resultater.

XI. UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og analysegrunnlag innenfor
bibliometri som kan styrke den faglige virksomheten.
XII. Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin
studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin
studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har formelt forskningssamarbeid.
XIII. Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes vurdere samarbeid
med institusjoner der UiT har lang samarbeidserfaring.
XIV. UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og ansattmobilitet.
XV. UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av forskningsdata.
Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av
forskningsdata.
XVI. Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer forskningsdata.»
Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 følger vedlagt og er publisert på
nettsiden http://uit.no/fum. Dokumentene vil ikke bli distribuert i papirformat.
Forsknings- og utdanningsmeldingen er i år inndelt i ni kapitler. Kapittel én gir et sammendrag av
meldingen, beskriver kort oppfølgingen av fjorårets styringssignaler, presenterer oppfølgingen av
enkelte strategimål for Drivkraft i nord – strategi for UiT mot 2020, samt viser en oversikt over
årets styringssignaler. I kapittel to gjøres det rede for aktuelle føringer, styringsdokumenter og
nasjonale evalueringer som påvirker UiTs virksomhet. De resterende kapitlene går i dybden på
problemstillinger og utfordringer innen følgende utvalgte tema:








Kontinuerlig oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene
Digitalisering i utdanningene
Gjennomføring ph.d.
EU-forskning
Vitenskapelig publisering og Open Access
Internasjonal mobilitet og samarbeid
Forskningsdata ved UiT – policy, infrastruktur og støttetjenester

Det er viktig for realiseringen av UiTs strategi at styringssignalene som gis i forsknings- og
utdanningsmeldingen blir fulgt opp. Universitetsdirektøren forutsetter at enhetene tar stilling til
hvordan de skal følge opp styringssignalene når de behandler meldingen i sine
beslutningsorganer. Enhetene vil bli bedt om å rapportere fra sin oppfølging av styringssignalene i
forkant av arbeidet med neste års forsknings- og utdanningsmelding.
Tabellen under viser hvilke(t) organisasjonsnivå som har ansvar for å følge opp universitetsstyrets
vedtak. Dersom ikke annet er oppgitt, gjelder inneværende strategiperiode som tidshorisont for
oppfølging av styringssignalene.
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Styringssignal

Ansvar for oppfølging

I.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler
for alle faser i karrieren til faglig ansatte.

Nivå 1 og nivå 2

II.

UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme
innovasjon i utdanningene.

Nivå 1 og nivå 2

III.

UiT
må
gjøre
en
helhetlig
vurdering
av
hvordan
læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene kan evalueres og
kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk av sakkyndige.
Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.

Nivå 1

IV.

Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet
felles studieplaner for like studieprogram. Fakultetene skal også
vurdere ulik profilering innen like studieprogram ved studiestedene.

Nivå 2

V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum
to avtaler med kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de
enhetene som ikke har oppfylt målet. I tillegg skal hvert
studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale med
navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret.
Emnene skal som generell regel være de eneste valgbare emnene
innen en gitt avtale. (Gjelder ikke ph.d.-program.)

Nivå 2

VI.

Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på
ved UiT. Nye rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og
prosjektet digital eksamen må styrkes gjennom en tettere kobling
mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og institutt.

Nivå 1 og nivå 2

VII.

Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som
fokuserer på alternative vurderingsformer for neste års tildeling av
såkorn- og utviklingsmidler under Program for undervisningskvalitet.

Nivå 1

VIII.

UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke
gjennomføringsgraden på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være
implementert ved fakultetene senest høsten 2017.

Nivå 1 og nivå 2

IX.

For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram
skal UiT etablere et sett interne program som både skal bygge
kompetanse og motivere våre forskere til å søke og lykkes innen ulike
virkemidler i EUs rammeprogram.

Nivå 1 og nivå 2

X.

UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å
fremme
karriere,
skape
fagmiljøer
med
internasjonal
gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for åpen tilgang til
vitenskapelige resultater.

Nivå 1

XI.

UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og
analysegrunnlag innenfor bibliometri som kan styrke den faglige
virksomheten.

Nivå 1 og nivå 2

XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe
av sin studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet
noe av sin studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har
formelt forskningssamarbeid.

Nivå 2

XIII.

Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes
vurdere samarbeid med institusjoner der UiT har lang
samarbeidserfaring.

Nivå 2

XIV.

UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og
ansattmobilitet.

Nivå 1 og nivå 2
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XV.

UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av
forskningsdata. Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og
framtidsrettet forvaltning av forskningsdata.

Nivå 1

XVI.

Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer
forskningsdata.

Nivå 1

I løpet av høsten 2016 vil det tas stilling til budsjettmessige konsekvenser som følger av
oppfølgingen av styringssignalene.
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid og Avdeling for utdanning takker alle enheter for godt
samarbeid om meldingen.

Vennlig hilsen

Pål Vegar Storeheier
Forskningsdirektør
–

Randi Østhus
seniorrådgiver
–

Vedlegg:
Forsknings- og utdanningsmelding 2016
Nøkkeltall 2015

Kopi:
Organisasjonene
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