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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Om meldinga
Fra og med2013har detværtlagt fram en årlig meldingsomomfatterdenfagligevirksomheteninnenfor
bådeforskningog utdanning,Forsknings- og utdanningsmeldinga.
Meldingafavnerikke helebreddeni
virksomheten,men går i dybden på utvalgte aktuelle tema og problemstillinger som kan gi god
styringsinformasjon.Datagrunnlagetfor meldinga hentes i hovedsak fra offentlige databaserog
dokumenter.Meldingainneholderkonkretestyringssignalertil institusjonenog enhetene.
I åretsmeldinger det valgt å fokuserepå følgendeutvalgtetema:
Evalueringog utvikling av kvaliteteni utdanningene
Digitaliseringi utdanningene
Gjennomføringph.d.
EU-forskning
Vitenskapeligpubliseringog OpenAccess
Internasjonalmobilitet og samarbeid
Forskningsdataved UiT ± policy, infrastrukturog støttetjenester
Som et supplementtil meldingautarbeidesdet ogsåen egenoversikt over nøkkeltall innen forskningsog utdanningsvirksomhetenved UiT (Nøkkeltall for UiT) . Nøkkeltallenepresenteres
kortfattet og uten
kommentarerog analyser, og er et verktøy som gir ledelsenog de ansattelett tilgang til informasjon
som kan benyttesi presentasjoner
og rapporter.
Sammendrag av hovedfunn i meldinga
Kapittel 2 gjør redefor aktuelleføringer, styringsdokumenterog nasjonaleevalueringersom påvirker
UiT. I kapittelet gis det en kort oppsummeringav følgende tema: kommendestortingsmeldingom
kvalitet i høyere utdanning,akademisk dugnad for flyktninger, ny publiseringsindikator,status og
utfordringer i virkemiddelapparat for kommersialisering og forskning, evaluering av norsk
polarforskning,produktivitetskommisjonens
konklusjonerog bedrekarrierepolitikk for vitenskapelig
personale.
Kapittel 3 omhandlernødvendighetenav kontinuerlig oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene,
og hvilke rammerog prosessersomda er påkrevet.Resultaterfra eksterneprosjektermå koplesog ses
i sammenheng
med egeninitierteundersøkelser
og evalueringerpå en systematiskog planmessigmåte.
Videre er det viktig at det i kvalitetsarbeidetligger til grunn en klar og gjennomtenktarbeidsdeling
mellom faglig - og administrativlinje. Alt dette må hensynstasi den kommenderevisjonenav UiTs
kvalitetssystemfor utdanningsvirksomheten.
Kapittel 4 tar for segdigitaliseringi utdanningeneog viser at det ved UiT er en stadigøkning i bruk av
teknologii undervisningen,bådei nettstøttedeog fleksible utdanningstilbud,menogsåi ordinæretilbud
på campus.God teknologiskinfrastrukturer ogsånødvendigfor samhandlingmellom UiTs campuser.
UiT må derfor allokereressursertil bådeteknisk utstyr, digitale plattformerog kompetanseheving
for
ansatteog studenter.Videre har UiTs satsingpå digital eksamengitt gode resultater. Prosjektetmå
videreføresog videreutviklesfor å sikre implementeringsom en del av det ordinæreeksamensarbeidet
ved UiT.

Kapittel 5 viser at det generelter for få som gjennomførerph.d.-studiet ved UiT innen seksår etter
finansieringsstart,og at det er storeforskjeller mellom fakultetenenår det gjelder gjennomføringsgrad.
Det diskuteres hvilke tiltak som bør inngå i en egen tiltaksplan som tar sikte på å øke
gjennomstrømmingen
i ph.d.-studiet.
Kapittel 6 sernærmerepå historikk og statusfor arbeidetmedå økeinntektenefra EUs rammeprogram.
Det er ved UiT nå flere forskereenn tidligere somsøkerom midler fra EU, og UiTs forskeretar på seg
størreog mer ledenderoller i prosjektenede søker om. UiT er foreløpig med i 14 prosjekterunder
H2020, og har nest høyestsuksessrateav samtligenorske universiteter.Fra 2014 til 2015 økte EUinntekteneved UiT med 20 %, og det diskutereshvilke virkemidler som bør benyttesfor å forsterke
dennepositiveutviklingen.
Kapittel 7 tar for segutviklingen ved UiT innenvitenskapeligpublisering.Til trossfor endringeni den
nasjonalepubliseringsindikatoren,
er UiTs andelav publiseringeni UH-sektorenlike stor som i 2014.
AndelenOpenAccesspubliseringer ogsåpå sammenivå som i fjor. 42 % av forfatterandeleneved UiT
produseresav kvinner. Detteer høyestav samtligenorskeuniversiteter.
Kapittel 8 sernærmerepå i nternasjonalmobilitet og samarbeid
, og viser at det har værten svakøkning
i antall studentutvekslingerfra 2014 til 2015. 28 av UiTs studieprogramstår for hoveddelenav all
utreisendestudentmobilitetfra UiT (81 % i perioden2009-2015).Tilsvarende,tar 34 institusjonerimot
brorpartenav all utreisendestudentmobilitetfra UiT (65 % i perioden2009-2015).Ved NT-fak og BFEfak inkludererhenholdsvis84 % og 78 % av de som får FoU-termin et utenlandsoppholdi sin termin.
45 % av UiTs publikasjonerhaddeinternasjonalemedforfattere
, og UiT sampubliserermestmedUSA,
Sverige,Storbritannia,Tysklandog Danmark.
Kapittel 9 beskriver historikk og status for arbeidet med å forvaltning av f orskningsdataved UiT .
Arbeidethar ledetfram til en tjenestefor arkivering,deling,siteringog gjenbrukav åpneforskningsdata
som vil lanseresi september2016. Høsten2016 vil dette arbeidetvidereutviklesved å etablereen
overordnetpolicy for forvaltning av forskningsdata.
Oppfølging av fjorårets styringssignaler
i.

Alle studieprogramskal ha minimumto kvalitetssikredeutvekslingstilbud,fortrinnsvis fordelt
på én utvekslingsavtalemeden europeiskinstitusjonog én institusjonutenforEuropa.

Det er andre året på rad at UiT har nedfelt styringssignalom kvalitetssikring av utvekslingstilbud.
Viktigheten av å styre utvekslingeni retning av kvalitetssikredeavtalerog kobling mellom utdanning
og forskningble beskrevetalleredei utdanningsmelding2012.Det har vist segå værevanskeligå både
øke volumet og kvaliteten samtidig. Erfaringer viser at studentutvekslingi seg selv ikke er
studiekvalitetsfremmende,og studier er ikke nødvendigvis av god kvalitet fordi de inneholder
utvekslingsmuligheter.Temaetfølgesvidere opp i kapittel 3 og 8. Styringssignaletgjelder ikke ph.d.nivået.
ii.

UiT skal etablerefellesservicefunksjonerfor mobilitet for ansatteog gjesteforskere

UiT har gjennomførten forbedringsprosess
som ga tilrådinger til universitetsdirektøren
om å etablere
tydeligere og felles servicefunksjonerfor å fremme internasjonalmobilitet. Målet er å samle og
profesjonalisereslike tjenesterved universitetet,og innrettetjenestetilbudetmot nye ansatteog inn- og
utreisendegjesteforskereog gjesteforelesere,etter mønster av lignende tjenestetilbudved øvrige
universiteter.Fra 2016er dettilsatt en internasjonalrådgiverved Avdeling for personalog organisasjon.
Arbeideter i gangmedå få på plassbedrenettsider,og avklaretilbud og arbeidsdelingmellom rådgiver

og andrelinjefunksjonerved enhetene.Det er et mål å etablereen stedlig felles førstelinje for slike
tjenesteri løpet av sommeren2016. Dette skal seesi sammenhengmed etableringav felles service/informasjonstorg
-funksjonerfor studenter.

iii.

UiTs ledelseskal i samarbeidmedstudenterog Norgesarktiskestudentsamskipnad
arbeidefor
å få til et tilstrekkeligantall boliger ogsåfor innreisendestudentmobilitet.

Det er fattet vedtaki styreti Norgesarktiskestudentsamskipnad
om at botidenfor masterstudenter
skal
begrensestil 2 år. Dermed blir det frigjort hybler i «bunnlinja». Det årlige behovetfor hybler til
internasjonalegrads- og utvekslingsstudenterer på ca. 400, mens det garanterteantallet hybler til
disposisjonfor internasjonalestudenterhar vært uforandretde siste årene(250). Med flere frigjorte
hybler samtferdigstilling av de nye studentboligblokkene
, ser den totale bosituasjonenbedreut fra og
med studiestarthøsten2016.En utfordring er at utvekslingsstudenter
som kommerfor ett semester(de
flesteer her i høstsemesteret)
leggerbeslagpå hybler hvoravmangeblir ståendetommei vårsemesteret.
Ui T er fortsatt i dialog med samskipnadenom det konkrete antallet hybler som kan reserveres
utenlandskestudenterfor 2016-17.

iv.

UiT skal vurdere boligtilbud for ansatte og gjesteforskere,herunder dimensjoneringog
forvaltning av egenboligmasseog muligheterfor alternativeløsninger.

UiT har i sak S 70/13 vedtattsalgav boliger for 60 mill ioner kronerfor å finansierebygg i egenregitil
forskning og undervisning.Det er i 2015 og 2016 gjennomførtsalg av særligborettslagsleiligheter
for
å nå det målet som er satt.Dette har medførtredusertemuligheterfor å kunnetilby overgangsboligtil
nye ansatte.I sak S 68/15 ble det gjort rede for handlingsromog alternative for utvikling av den
gjenstående
boligmassen.Basertpå vurderingenei saken,har universitetsdirektøren
arbeidetvideremed
å utredemulighetenefor utvikling av UiTs eiendomi Trymsveg,og den tilliggende eiendomme
n som
tilhører UiT . En foreløpig vurdering er at utvikling av UiTs boligtilbud vil væreknyttet til en mulig
utbyggingav deler av disseeiendommene.Universitetsdirektøren
vil leggefram en egensak for styret
om dette.

v.

UiT skal utarbeide en handlingsplan som sikrer et helhetlig og systematiskarbeid med å
forbedre gjennomføringenpå alle studienivå fram mot 2020 og vurdere å gi økonomiske
insentiverfor å fremmearbeidet.

Arbeidetmedgjennomføringog frafall er et faglig ledelsesansvar.
For å forankreprosessen
i denfaglige
linja, er ansvaretfor å utarbeide en handlingsplanlagt til Strategisk utdanningsutvalg(SUV) og
Forskningsstrategiskutvalg (FU). Rektor og dekanene vil videre ha det øverste ansvaret for
implementeringog oppfølgingav handlingsplanen.FU er alleredegodt i gangmed arbeidetrettet mot
ph.d.-utdanningene,detteomtalesnærmerei kapittel 5. Handlingsplanog tiltak rettet mot bachelor- og
masterutdanningene
skal behandlesav SUV høsten2016og vil bli omtalt nærmerei nesteårsmelding.

vi.

UiT skal gjennomføreen helhetlig vurdering av hvordan arbeidet med overvåking,analyse,
samordning og kvalitetssikring av karakterbruk skal drives og ledes på de ulike
institusjonsnivåene
i bådefaglig- og administrativlinje.

Kvalitetssikringog overvåkingav karakterbrukble valgt ut somet av hovedtemaene
i fjoråretsmelding,
blant annetsomfølge av at forskjeller i karaktersettinger utpektsomen av de storeutfordringenei UH-

sektoren.I sammemeldingble det foreslåttat Strategiskutdanningsutvalg(SUV) skulle behandlesaken
og vurdereom arbeidetmedovervåkingog kvalitetssikringav karaktersettingvedUiT er hensiktsmessig
orientertmot målgruppene,og om arbeideter tilstrekkelig forankreti faglig ledelsepå de ulike nivåene.
SUV haddesakentil diskusjoni møte 23. februar2016, men har ikke gjort en helhetlig vurdering av
hvordandettearbeidetskal drives og ledes,jamfør fjoråretsstyringssignal. Dette må følgesvidere opp
høsten2016.Det må i denforbindelseogsåvurdereshvordanresultaterfra nasjonaledeleksamenerskal
følgesopp.

vii.

Alle fakulteteneskal innen utgangenav 2016 ha utarbeidetegnesystemog planer for ekstern
evalueringav studieprogrammene
i henholdtil kvalitetssystemets
krav.

I 2010 ble det bestemtat fakulteteneskulle utarbeidesystemog planer for eksternevalueringav sine
studieprogrami henhold til kvalitetssystemetskrav innen utgangenav 2011. Fjoråretsrapporterfra
fakultetene viste at over halvparten av fakultetene f ortsatt ikke hadde ferdigstilt dette arbeidet.
Styringssignalet ble derfor gitt på nytt i fjorårets melding. En gjennomgangav fakultetenes
tilbakemeldingtil åretsmelding,viser at alle fakulteter entenhar eller vil ha utarbeidetsystemog planer
for eksternevalueringinnenutgangenav 2016.Teametfølgesnærmereopp i kapittel 3.
viii.

Fakulteteneskal gjøre årlige analyserav publiseringsaktiviteten,og skal settei verk tiltak for
å økebådepubliseringsomfanget
og publiseringskvaliteten,herunderkonkrete tiltak for å øke
publiseringeni internasjonaltanerkjentetidsskrifter.

Hvert enkelt fakultet/enhethar egnerutiner for hvordande behandlerdatafra publiseringsaktiviteteni
analyse- og strategiarbeid
. Det utarbeidesoversikter/rapportersom behandles på ulike nivå, og som i
flere tilfeller leggesfram for fakultetsstyrene.Vedtak om oppfølging og tiltak skjer ved det enkelte
fakultet.

ix.

UiT skal på alle nivåer i organisasjonensette i verk tiltak som øker andelenOpen Accesspublisering, herunder både publisering i OA-publiseringskanalerog ved egenarkiveringi
Munin.

Sentrale tiltak for å øke andelen publisering Open Access har de senereår vært støtte gjennom
publiseringsfondetog Universitetsbiblioteketsindividuelle oppfølgingav forskeremedoppfordring om
å egenarkiveretidsskriftsartiklersomkan egenarkiveresmedåpentilgang. Med kun en marginaløkning
i bruk av publiseringsfondetog i andel gull OA, har UiT det siste året ikke oppnådd vekst i
egenarkivering(grønnOA) og samletandelOA-publisering.

Drivkraft i nord – strategiplan 2014-2020
I strategidokumentetDrivkraft i nord – strategi for UiT mot 2020 heter det at UiT Norgesarktiske
universiteter et breddeuniversitetsom skal bidra til kunnskapsbasert
utvikling regionalt,nasjonaltog
internasjonalt.Vi skal utnytte vår sentralebeliggenheti nordområdene,vår faglige breddeog kvalitet
og våretverrfaglige fortrinn til å møteframtidensutfordringer.

Fra 1. januar2016 er Høgskoleni Harstad,Høgskoleni Narvik og UiT Norgesarktiskeuniversitetén
institusjon.Det nye universitetethar som mål å væreet nasjonaltledendebreddeuniversitet,samtidig
som rollen som profesjonsuniversitetskal styrkesog videreutvikles.Det fusjonerteuniversitetetskal
bidra til en kunnskapsbasertutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning,
utdanningog formidling på høyt internasjonaltnivå. Bl ant UiTs særligefortrinn i møtetmedframtidige
1
utfordringerer faglig breddeog kvalitet, tverrfaglighetog sentral beliggenheti nordområdene.
Universitetsstyretbehandleti november2015sakom implementeringav strategiskplan (sakOS 22/15).
I till egg rapporteresdet på strategiens målsettingeri Årsrapport for UiT Norgesarktiske universitet
2015-2016, behandletav styreti mars2016(S 15/16). I dennemeldinga gjennomgåsikke områdersom
er beskreveti dissesakene.Strategiskplan ligger til grunn for all aktivitet veduniversitetet,og kapitlene
i meldinga er såledesen oppfølgingav strategien.Noen sentraleområdersom naturlig hørerinn under
strategimålog somikke omfattesav andrekapitler i meldingapresenteres
under:
Oppfølging av de gjennomgåendestrategiene
UiT har gjennomgående
strategierinnenfor kjerneaktiviteten;utdanning,forskningog formidling, og
innenfor organisasjonog arbeidsmiljø,med underliggendevirksomhetsmål
.
1) Engasjerende
og aktuelleutdanninger
UiT følger opp dette strategiskemålet gjennomstyrket innsatsrettet mot blant annetarbeidetmed å
rekruttere studenter, heve kvaliteten i utdanning og undervisning, studieprogramporteføljenog
studieprogramledelse
.
Rekruttering
UiT har de sisteårenefått stadigflere studiesøkere,
og i perioden2008-15 ble antalletstudentermerenn
fordoblet.En stor del av dennevekstenskyldesfusjonenemed HiTø i 2009 og HiF i 2013,men det er
ogsåen vesentligreell studentvekst.En sentralutfordring når det gjelder studentrekrutteringen
i årene
som kommer gjelder den demografiskeutviklingen i landsdelen.Befolkningsframskrivingerfra SSB
viser blant anneten reduksjoni antallet20-24-åringerpå 10-13% i løpet av den neste10-års perioden.
Mangeav utdanningeneved UiT vil kunnemerkedenneutviklingen i form av færreungestudiesøkere
fra landsdeleni årenesomkommer.
UiT har som mål å øke rekrutteringenav nye studenterbåderegionalt,nasjonaltog internasjonalt.For
å utvikle en sterkest mulig rekrutteringsbase
i årenesom kommerer det viktig å øke andelenstudenter
fra Sør-Norge og utlandet. Med en kampanjesom strekker seg over 2015-2017 gjennomførerUiT
ekstraordinære
rekrutteringstiltakrettet mot avgangselever
i Sør-Norge.Parallelt er det viktig å vurdere
innenfor hvilke regioner og alderssegmenti landsdelenUiT kan utvikle studietilbud og styrke sin
rekrutteringsposisjon.
Studieprogramporteføljen
UiTs studieprogramportefølje
har vært gjennomgåtti flere omgangermedden hensikt å redusereantall
program og samkjøre overlappende studietilbud. Å ha kontinuerlig oppmerksomhet på
studieprogramporteføljens
omfang og sammensetninger nødvendigfor å sikre at UiT tilbyr riktige

1

Måldokumentfor fusjonenmellom Høgskoleni Harstad,Høgskoleni Narvik og UiT Norgesarktiskeuniversitet(juni
2015).

utdanninger av høy kvalitet, som er attraktive for studiesøkereog som tilfører samfunnet den
kompetansendet trenger.Til tross for at flere prosesserer gjennomført,har vi over tid opprettetflere
studieprogramennvi har lagt ned.Fusjonenemedde tidligere høgskolenei Tromsø,Finnmark,Harstad
og Narvik har ogsåmedførtveksti porteføljen.Våren2016 ble Strategiskutdanningsutvalg(SUV) gitt
i oppdragå gjennomgåporteføljenpå nytt. Målet er at alle grunnstudiersomutlysesgjennomSamordna
opptakskal værevurdertinnennovember2016, før styretfastsetter hvilke studieprogramsomskal lyses
ut for studieåret 2017/2018. Utvalgets vurderinger og forslag skal behandlesav dekaneneog
universitetsledelsen
i fellesskap,før de behandlesav universitetsstyret.
Meritteringssystemfor undervisning
Innføringenav et pedagogiskmeritteringssystem
ved UiT er et viktig og nødvendigvirkemiddel i den
helhetligesatsingenpå fremragendeutdannings- og undervisningskvalitet.En felles arbeidsgruppefor
UiT og NTNU har utarbeidetet forslagtil hvordanen slikt systemkan utformes.Arbeidsgruppasrapport
Innsatsfor kvalitet – forslag til et meritteringssystem
for undervisningvedNTNU og UiT ble ferdigstilt
i februar 2016 og skal leggesfram for UiTs styre i juni 2016. Rapportenhar vekket stor nasjonal
interesse
, og blant annet Norsk studentorganisasjon
har gitt full støtte til den foreslåtteordningeni
resolusjonvedtatti april 2016.Detteer en bekreftelsepå at behovetfor og utprøvingenav et pedagogisk
meritteringssystem
har støtteog legitimitet i sektoren.Det er derfor grunn til å tro at innføringenav et
slikt system ved UiT og NTNU kan være begynnelsen på et arbeid med å realisere en
meritteringsordningpå nasjonaltnivå. UiT tar sikte på å settei gangen forsøksordningsomskal gå over
en periodepå fem år og medoppstarti 2017.
Studieprogramledel
se
Å finne fram til godemodellerfor studieprogramledelse
er blant UiTs prioriterte satsningsområder
for
å skapefremragendeutdannings- og undervisningskvalitet.Et pågåendeprosjekt, som gjennomføresi
regi av Universitetsbiblioteketved RESULT, har så langt gjort et innledendearbeid med blant annet
kartleggingog vurdering av eksisterende
modellerfor studieprogramledelseved UiT. Universitetsstyret
skal i juni 2016 vurderevidereoppfølgingav prosjektetog utprøvingav ulike modeller.
2) Kreativitet og engasjement± innovasjonog formidling
To sentralevirkemidler innenfor dette strategiområdet de senereårene er Råd for samarbeidmed
arbeidslivet og ordningen med VRI professorII fra næringslivet.I begge tilfeller skal det i tiden
framovertas stilling til hvordanUiT ev. skal videreføresatsningene.
Råd for samarbeidmedarbeidslivet
EtterfusjonenmedHøgskoleni Finnmarkble detvedtattopprettetet Rådfor samarbeidmedarbeidslivet
(RSA) medfunksjonstidfor perioden2014-2015(sakS 73/13)2. Etableringenav RSA kom somen
oppfølging av St.meld.nr.44(2008-2009) Utdanningslinja, som la til grunn at et styrket samarbeid
mellom utdanningog arbeidslivvil bidra til å nå et overordnetmål om økt kvalitet i utdanningene.
Ved UiT har RSA hatt 10 eksternemedlemmerfra offentlig og privat virksomhet.Fra UiT har rektor,
universitetsdirektørog en representantfra studentparlamentetvært faste medlemmer.I tillegg har
dekaneneblitt invitert til møtenei rådet.RSA har i løpet av sin virketid gjennomførten handlingsplan
på syv møter.Blant temaenesomhar værtdrøfteter arbeidslivetskompetansebehov,
denvoksnestudent,
teknologiog fleksibilisering,kompetanseutvikling,forskningog innovasjonog rekrutteringog karriere.
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RSA 2014-2015: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=450421&p_dimension_id=178338

Som resultatav arbeidethar RSA gitt UiT rundt 50 anbefalinger,og disseer oppsummertsom RSAs
prinsipperfor samarbeidmed arbeidslivet.Innspillenekan betraktessom eksterneråd når det gjelder
samarbeidmellom universitetetog landsdelensarbeids- og næringsliv:
UiT bør ta hensyntil arbeids- og næringslivetskompetansebehov
i utvikling og tilretteleggingav
utdanning.
UiT bør videreutvikle arenaerfor kunnskapsdelingog tverrfaglig samarbeidmed arbeids- og
næringsliv.
Ui T bør vektleggeinnovasjonog kreativeprosesseri utdanningene.
UiT bør leggetil rette for økt faglig og karriererelatertsamarbeidmellom studenterog arbeids- og
næringsliv.
UiT bør økebrukenav praksisbasertlæring for å hevekvalitetenpå utdanningene.
UiT bør styrke etter- og videreutdanning,og sikre tilbud som er forutsigbareog tilgjengelige.
UiT bør se utviklingen av sin virksomheti sammenheng
medutdanningssystemet
i sin helhet.
UiT bør videreutviklemodellerfor fleksibel læring.
RSA har bidratt positivt til å sette samarbeidmed arbeidslivet tydeligere på UiTs dagsorden.
Tilbakemeldingerog erfaringerfra RSA-periodenviser at det er verdifullt med formelle møteplasser
mellom arbeidslivetog UiT for strategiskediskusjonerpå tversav bransjerog fagmiljøer.HvordanUiT
skal følge opp RSA-arbeidetvidereer til vurderinghosuniversitetsdirektøren.
Tabell 1.1 Oversikt over «VRI Professor II fra næringsliv» 2012-2015
Budsjettår Fagperson

Bedrift

FagmiljøUiT

2012

JohnEirikPaulsen

EniNorgeAS

Uvett

2012

ToreSeternes

AyandaGroupAS

NFH,BFE-fak

2012

ØysteinRekdal

Lytix BiopharmaAS

IMB, Helsefak

2012

Arne Munch-Ellingsen

TelenorASA

IFI,NT-fak

2013

Ole AndersNøst

AkvaplanNivaAS

IFT,NT-fak

2013

YngveHalsNyheim

DIPSASA

IFI,NT-fak

2013

Anita Evenset

AkvaplanNivaAS

AMB,BFE-fak

2013

JørgenB. Lødemel

Nordic PharmaInc. AS

NFH,BFE-fak

2013

ØysteinRekdal

Lytix BiopharmaAS

IMB, Helsefak

2014

RandiKarlsen

BrødreneKarlsenAS

NFH,BFE-fak

2014

Kim DanielArthur

SuperplusAS

IFI,NT-fak

2014

JørgenB. Lødemel

Nordic PharmaInc. AS

NFH,BFE-fak

2014

SalveDahle

AkvaplanNivaAS

AMB,BFE-fak

2014

ØstenMortvedt

ØstenAS

IIS,NT-fak

2014

Mikal Nerberg

LyngenguideMikal Nerberg

IH, Fifak

2015

Kjell Skog

Byggmesteren TromsøAS

IG,NT-fak

2015

Jens-Petter Jøstensen

Tromsø fiskeindustriAS

AMB,BFE

2015

RandiKarlsen

Brødr. KarlsenAS

NFH,BFE

2015

StigNæshHenriksen

Lufttransport AS

IIS,NT-fak

2015

ThomasLarsen

Hurtigruten ASA

HHT,BFE

2015

TorstenAslaksen

NordlyssenteretAS

IFT,NT-fak

2015

FrodeM. Nilsen

LeonardNilsen& SønnerAS

IG,NT-fak

III.

UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene
for
studieprogrammene
kan evalueresog kvalitetssikres,herunderom det er behovfor bruk
av sakkyndige.Strategiskutdanningsutvalgbesom å behandlesakenhøsten2016.

IV.

Fakulteteneskal innenopptaktil studieåret2017/2018ha utarbeidetfelles studieplaner
for like studieprogram.Fakulteteneskal også vurdere ulik profilering innen like
studieprogramved studiestedene.

V.

Fjoråretsstyringssignalom at hvert studieprogramskal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikredeutvekslingstilbudstår ved like for de enhetenesom ikke har oppfylt
målet. I tillegg skal hvert studieprogrami løpetav 2016ha minst én utvekslingsavtale
med navngitteemnersom er utredetog godkjentav studieprogramstyret.
Emneneskal
som generellregel værede enestevalgbareemneneinnenen gitt avtale.

VI.

Digital eksamenskal være den ordinæremåtenå avvikle eksamenpå ved UiT. Nye
rutiner må implementeresi eksamensarbeidet,
og prosjektetdigital eksamenmå styrkes
gjennomen tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjonved fakultet og
institutt.

VII.

Strategisk utdanningsutvalgbes vurdere å prioritere søknader som fokuserer på
alternativevurderingsformerfor nesteårstildeling av såkorn- og utviklingsmidlerunder
Programfor undervisningskvalitet.

VIII.

UiT skal i løpet av høsten2016 etablereen tiltaksplanfor å øke gjennomføringsgraden
på ph.d.-studiet.Tiltakeneskal væreimplementertved fakultetenesenesthøsten2017.

IX.

For å øke finansieringenav forskning gjennomEUs rammeprogramskal UiT etablere
et settinterneprogramsombådeskal byggekompetanseog motiverevåreforskeretil å
søkeog lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.

X.

UiT skal utarbeideen helhetlig publiseringspolitikksom bidrar til å fremme karriere,
skapefagmiljøermedinternasjonalgjennomslagskraftog videreutvikleUiTs arbeidfor
åpentilgang til vitenskapeligeresultater.

XI.

UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanseog analysegrunnlaginnenfor
bibliometri somkan styrkeden faglige virksomheten.

XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværendestrategiperiodeha knyttet noe av sin
studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin
studentutvekslingtil partnerinstitusjonerder UiT har formelt forskningssamarbeid.

XIII.

Fakultetersomhar fagmiljø og studieprogrammedlav mobilitet, besvurderesamarbeid
medinstitusjonerder UiT har lang samarbeidserfaring.

XIV.

UiT skal etableretilfredsstillenderapporteringsrutinerfor forsker- og ansattmobilitet.

XV.

XVI.

UiT skal høsten2016 etablereen overordnetpolicy for forvaltning av forskningsdata.
Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av
forskningsdata.
Innen2020skal UiT ha etablerttjenesterfor lagring av alle typer forskningsdata.

2. AKTUELLE EKSTERNE FØRINGER,
STYRINGSDOKUMENTER OG EVALUERINGER
I kapitlet gjøres det rede for aktuelle føringer, styringsdokumenterog nasjonaleevalueringereller
endringersomhar kommetgjennomsisteår, og somhar betydningfor forskningog utdanningved UiT.
Noen nye føringer, kommendestyringsdokumenterog pågåendeprosjekter i regi av Kunnskapsdepartementet
og NOKUT knyttet til utdanningsvirksomheten,
omtalesi sin helheti kapittel 3.
Kommende stortingsmelding om kvalitet i høyereutdanning
Nåværenderegjering har rettetstor oppmerksomhetmot kvalitetshevingi høyereutdanning.I Meld. St.
18 (2014-2015) Konsentrasjonfor kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
(Strukturmeldingen)
, pekes det på flere utfordringer ved norske universiteter og høgskoler.
Strukturmeldingenskal nå følges opp av en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
(Kvalitetsmeldingen)
, som skal legges fram for Stortinget våren 2017. K valitetsmeldingenskal
omhandle tiltak og virkemidler for å styrke utdanningskvaliteten og gi studenteneet høyere
læringsutbytte.Ambisjonen er å bidra til å skapeen felles forståelseav hva som kjennetegnergod
utdanningskvalitetog stimuleretil utvikling av en sterkerekvalitetskulturog tydeligereledelsei høyere
utdanning.For at Kvalitetsmeldingenskal bidratil å skapeenslik felles kvalitetsforståelse
er alle høyere
utdanningsinstitusjoner
invitert til å gi innspill til meldinga innen 1. juli 2016. UiTs innspill er under
utarbeidelseog skal godkjennesav styreti juni før de oversendesKunnskapsdepartementet.

Akademisk dugnad for flyktninger
Høsten2015ble det tatt et nasjonaltinitiativ, koordinertav Universitets- og høgskolerådet(UHR), om
å gjennomføreen akademiskdugnadfor flyktninger. Universitetsstyretba UiT vurderehvordanvi kan
bidra med utdanningog kompetansebåde til flyktningene og myndigheter,og legge til rette for at
flyktninger så godt det lar seggjøre kan komplettereeller sluttføresineutdanninger.
UiT startet sin akademiskedugnadkort tid etter at UHR gikk ut med oppfordringenom å delta i
prosjektet.Førårsskiftetsendterektor brevtil enhetenemedoppfordringom å bidra.Det ble lagetplaner
for våren2016,og alle asylmottaki Tromsog Finnmarkble kontaktetmedspørsmålom antall beboere
medhøyereutdanningeller avbrutthøyereutdanningmedtankepå å tilby deminformasjonom høyere
utdanningi Norge,opptakskravog UiT sine studietilbud.Så langt i 2016 har UiT besøktalle ordinære
asylmottak i Troms og Finnmark med informasjon om det norske høyere utdanningssystemet,
studiemuligheterog opptakskrav.Det vært avholdt arrangementer, det planleggesnorskkurs og
utvidelseav eksisterendekapasitet.Ei arbeidsgruppeer opprettetfor å utarbeideen mal og veiledning
for praksisog hospitering ved UiT. Det er ogsåopprettetei gruppesom skal vurderemulighetenfor å
ta opp asylsøkeresomalleredehar høyereutdanning eller avbrutt høyereutdanning.

Ny publiseringsindikator
I 2013 ble det gjennomført en evaluering av den norske publiseringsindikatoren på oppdrag fra
Universitets- og høgskolerådet(UHR).4 Evalueringenfant blant annetat indikatorenikke balanserer
godt nok mellom fagområdenesom mål på vitenskapeligproduktivitet. Dette er et problem fordi
indikatorenbrukestil å omfordele forskningsmidlermellom institusjonermedulike fagprofiler.
Som oppfølgingav evalueringenforeslo Det nasjonalepubliseringsutvalgetunderUHR en løsningfor
beregningav publiseringspoengpå institusjonsnivåsom gir bedrebalansemellom fagene.Løsningen
ble lanserti statsbudsjettetfor 2016, og vil bli innført i budsjettfordelingenfor 2017 på grunnlagav
resultaterfra vitenskapeligpubliseringi 2015. Ny metodefor beregningskal ikke føre til endringeri
rapporteringentil institusjonene.
Den nye beregningsmetoden
er knyttet til institusjonenesforfatterandeleri publikasjonersom mer enn
én institusjon medvirker til. I dagenssystemhar publikasjonspoenget
hittil vært multiplisert med en
brøk som svarertil summenav institusjonenesforfatterandeler,dividert på totalt antall forfatterandeler
i publikasjonen.Heretter skal institusjonenspubliseringspoengmultipliseres med kvadratrotenav
sammebrøk. Denneløsningendempervirkningenav brøkdelingenog skal øke uttellingennoe for hver
av samarbeidspartnerne,
meninstitusjonenemå fortsattdeleuttellingenmellom seg.
Endringeninnebæreri tillegg at institusjonenespublikasjonspoeng
blir multiplisert meden faktor på 1,3
for internasjonaltsamarbeid.For publikasjonermedtilknytning til kun én institusjon,brukesbarepoeng
for nivå og publikasjonsform.
Kunnskapsdepartementet
oppgir at ny beregningsmetode
vil ha følgendekonsekvenser:
- En mer fagnøytralpubliseringsindikator
- Økt stimulanstil samarbeidom vitenskapeligpubliseringnasjonaltog internasjonalt
- En fortsattmotvirkning av et mulig ønskeom å føre opp flere forfattereennrimelig i en publikasjon
- Størrevanskeligheterenntidligere medå brukeindikatorenpå individnivå
For UiT medførerden nye beregningsmetoden
for publiseringsindikat
oren at uttelling for publisering
målt i publikasjonspoenger langt vanskeligereå beregneog får størrevariasjoner, avhengigav antall
forfatterandeleri en publikasjon, samforfatterskapmedandreinstitusjonerog internasjonaltsamarbeid.
Endringen medfører at UiTs ordning for FoU-termin høsten 2016 må revideres med hensyn til
publiseringskravetsom i dagensordning er angitt i publikasjonspoeng.I tillegg må hver enhetsom
leggerpublikasjonspoeng
til grunn for beregningav tilskudd til forskereog/eller forskningsmiljøse på
hvordandennye beregningsmåten
slår ut og om publikasjonspoeng
fortsatter et hensiktsmessig
mål for
disseordningene.
Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer
I NIFUs rapport Virkemiddelappa
ratet for kommersialiseringav forskning – status og utfordringer
5
(NIFU-rapport 18/2015) presenteresresultater fra en evaluering av virkemiddelapparatetfor
kommersialiseringav offentlig finansiertforskning.Formåletmed evalueringenvar å vurderehvordan
virkemiddelapparatet for kommersialisering er organisert og finansiert i universitets- og
høgskolesektoren
. Videre er det sett på om intensjonenei endringenei Universitets- og høgskoleloven
og Arbeidstakeroppfinnelsesloven
som ble gjennomførti 2003, har blitt oppfylt og hvilke resultater
4
5

Evalueringaf den norskepubliceringsindikator(Aagardm.fl. 2014).
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/297128

dettehar ført til. Rapportenshovedkonklusjonerer at intensjonenei lovendringenei varierendegrader
blitt oppfylt. Kommersialiseringer satt tydeligerepå dagsordeni fagmiljøeneog det har skjedd store
endringer i organiseringenog finansieringenav kommersialiseringsaktiviteter,
men det er fortsatt rom
for betydeligeforbedringer.FORNY2020-programmetfår en sværtpositiv vurdering,og TTO-systemet
syneså ha oppnådden stor gradav profesjonalitet.
I forbindelse med det videre arbeidet med utvikling av virkemiddelapparatet ba
Kunnskapsdepartementet
om høringsinnspillfra UH-institusjonene.Rapportenvar ute på høring på
nyåret 2016. UH-institusjoneneble bedt om å gi en vurdering av rammebetingelserfor arbeidetmed
innovasjon og kommersialiseringmed særlig vekt på å definere flaskehalser. UiT spilte i sin
høringsuttale
lse (2016/298)inn fire forhold: 1) problemetmed at kommersialiseringsarbeidet
må lyses
ut på anbud,2) mangel på incentiver for forskere til å drive med kommersialisering,3) manglende
kobling mellom kommersialiseringog entreprenørskapsutdanning
og 4) finansieringsgradog ±
innretningfor kommersialisering,herundermanglendefleksibilitet knyttet til fylkesgrenser.
NIFU-rapportenpeker på at deter et stortuutløstpotensialefor merinnovasjonvednorskeuniversiteter.
For å bygge en innovasjonskulturi hele organisasjonen,har Forskningsrådetnylig etablert en egen
prøveordning(FORNY StudENT) som skal bidra til at flere gründereog nye suksessbedrifter
baseres
på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til
entreprenørskap
blant studenteneog synliggjøreat egneideer og gründerskaper en mulig karrierevei.
UiT har nylig etablert et kurs-/emnetilbud for ph.d.-studenterinnen entreprenørskapi High North
Academy,og har fra før et egetmastertilbudinnen BusinessCreationand Entrepreneurship
ved BFEfak. Et aktuelt spørsmåler hvordanUiT kan byggeen endasterkereinnovasjonskulturved blant annet
å satsepå studententreprenørskap.
Polarforsking – Verden, EU, Norge og UiT
NIFU levertei desember2015 rapportenNorsk polarforskning± forskning på Svalbard(NIFU-rapport
2015:37).6 Rapportenviser at omfangetav Norsk polarforskningmålt i kroner var på nok 1.8 milliarder
i 2014,opp fra 1.36 mrd. kroner i 2010.En økning som ligger 6 % over all annennorsk FoU-innsats.
Dette utgjør 950 årsverk, hvoravUiT er denklart størsteaktørenmed130 årsverki 2014.UiTs ledende
rolle gjenspeilesogsåi UiTs bidrag til den vitenskapeligepubliseringeninnen norsk polarforskning.
Deretter følger UiB, UiO, Norsk Polarinstituttog UNIS. Av dette utgjorde prosjektbevilgningenfra
Forskningsrådet340 mill ioner kr, altsåer det grunntil å antaat kun 19 % av de totalt 1.8 milliarder var
konkurranseutsatte
midler. Utenlandskekilder bidro samletsetttil ca. seksprosentav finansieringenav
den totalepolarforskningsaktiviteten,
hvorav midler fra EU-kommisjonenutgjordeca. 50 % av dette.
Når det gjelderveksteni antall publikasjonerinnenpolarforskingi perioden2005-2014,såligger denne
marginalt (53 vs. 51 %) over den gjennomsnittligeveksteni kunnskapsproduksjonen
globalt. Som
forskningsutførendeinstitusjon stod UiT bak 565 av de totalt 2 340 vitenskapeligepublikasjonen
ei
perioden2010-14.
Vitenskapeliginnflytelse
Nederlandog Sveits er de landenesom i løpet av perioden 2010-13 oppnåddestørst vitenskapelig
innflytelse, målt etterantall siteringer, meden indekspå henholdsvis175 og 164, dvs. 75 og 64 % over
verdensgjennomsnittet.
Av de store landene innen polarforskning er det imidlertid Storbritannia,
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Frankrikeog USA som har høyestsiteringsindeks(131-137). Siteringsindeksen
for Norge er på 113 %
i sammetidsintervall, noe som rangereross som nummer 12. Når det gjelder fagområderså har
siteringsindeksenstegetnoefor biologi (119) og geovitenskap(116), fra henholdsvis112 og 109. Dette
gjelderfor sammenlikningenav tidsintervallene2005-09 og 201-13. Mensdenfor de betrakteligmindre
fagenebiomedisinog teknologi har sunkettil underverdensgjennomsnittet
(100). Når det gjelder UiTs
siteringsindeksfor polarforskning(2010-13), så er den på 107. Dette rangereross på fjerdeplass,der
UiO ligger øverstmed en indeks på 127. Når det gjelder omfangetinternasjonaltsamforfatterskapså
sier NIFU rapportenikke noeom dettepå institusjonsnivå.Antallet samarbeidsartikler
per år har variert
mellom 20 og 30 i perioden2005 til 2011,mensdet økte til mellom 30 og 40 i perioden2012 til 2014.
Flest artikler involverer samarbeidmed amerikanskeog britiske forskere,nivået for beggeland på ca
20 % av den samledevolumet av publikasjoner.For Norge har det vært en målsetningå forbedre
samarbeidetmed Russlandi nordområdene.Sampublikasjonmed russiskeforskerehar økt fra 5,5 %
(2009-11) til 7,9 % (2012-14). Internasjonaltsamforfatterskap gir høyere siteringshyppighetenn
publikasjonersombareer forfattet av forskerefra ett enkeltland.Detteer et genereltfenomensomogså
gjelder for polarforskning.Siteringshyppighetentil artikler innen polarforskningmed mononasjonalt
forfatterskapligger underverdensgjennomsnittet.
For nasjonaltsamforfatterskaper frekvensenfor UiTs forskerehøyestfor NP (19 %), UNIS (17 %),
øvrig instituttsektor (10 %), NINA (7 %). Videre, AkvaplanNiva inngåri kategoriennæringsliv(10 %).
Til sammenlikninger tallenefor UiO er som følger: NP (13 %), UNIS (15 %), øvrig instituttsektor(20
%), NINA (2 %), næringsliv(7 %).
Analysen viser videre at artikler som norske forskere sampublisertemed franske og nederlandske
forskereoppnårhøyestsiteringshyppighet(siteringsindeks204 og 203).Lavestsiteringshyppighet(143)
blant de største norske samarbeidsnasjonene
oppnådde artiklene som involverte norsk-russisk
samarbeid,menogsådissevar betydeligover verdensgjennomsnittet.
April 2016 presterteEUs høyrepresentant
(minister) for utenrikssakerog sikkerhetspolitikk(Federica
Mogherini) sammenmedfiskerikommissæren
(KarmenuVella) dokumentet Joint communicationto the
EropeanParliamnetand the Council – An integratedEuropeanUnion policy for the Arctic. Verdt å
merkeseger at Kommisjonen, som en oppfølger,vil etablereet temporærtEuropeanArctic stakeholder
forum med mål å identifiserekey investmentand researchpriorities for regionaleEU midler. Denne
prosessen
vil væreåpenfor deltakelseogsåfor Norge,Islandog Grønland.Dermedligger detmuligheter
her for UiT til å påvirkeprioriteringene.Dettearbeidetvil bli koordinertav K ommisjonen,og sluttføres
innen utgangenav 2017. Som en del av oppfølgingenav initiativet vil det etter 2017 bli arrangerten
årlig Arctic stakeholderkonferansei regionenmed mål å strengthencollaboration and networking
betweenstakeholdersto improvecapacity building, international project developmentand awareness
of financing sources. Kommisjonenfinansierer og fasiliterer initiativet. For Svalbards del presiserer
Kommisjonenat den vil opprettholdestøtten til SvalbardIntegratedArctic Earth ObservingSystem
(SIOS7), hvor Forskningsråde
t har ledet PreparotoryPhase(2011-14). Her var UiT en av 17 partnere.
EU kommisjonenesfornyedepolicy for Arktis kan representere
en betydeligmulighetfor UiT til å øve
innflytelse, først og fremst ved å se til at vi får med forskere i det temporæreorganet European
stakeholderforum, samt sørgefor at det signaliseresovenfor Kommisjonenat Tromsøog UiT er et
aktuell arrangørav den tiltenkte årlige Arctic stakeholderkonferanse.
Publikasjonerinnen polarforskningener vist å ha lav siteringsindeksder UiT er utførendeuniversitet.
Årsakener imidlertid ikke kjent. For å økeden samfunnsmessige
betydningenav forskningenbør dette
paradoksetundersøkesnærmerei samarbeidmedde aktuellemiljøene.
7
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Produktivitetskommisjonen – UHR sektoren spesielt
Produktivitetskommisjonen la frem sin andre rapport8 torsdag11. februar 2016. Dennesier at Norge
ståroverfor et skifte fra ressursøkonomi
til kunnskapsøkonomi.
For å håndteredenneomstillingentilrås
en målrettet opprustningav norsk utdanning,forskning og innovasjon. Kommisjonenforutsetterat
insentiverfor økt kvalitet i forskning og utdanningvil værede viktigste virkemidlenefor å håndtere
denneomstillingen.
Kommisjonen tolker lav effektivitet og svak gjennomføring i det norske utdanningssystemetog
manglendeinnovasjoni næringslivetdelvis som et resultatav den rådenderessursøkonomien.
Denne
gir svakere forutsetningerfor framtidig vekst enn vi burde hatt. Den viktigste forutsetningenfor
produktivitet er kunnskapsnivåeti befolkningenog framtidensnæringervil i stadigøkendegrad være
kunnskapsbaserte.
Kunnskap gir grunnlag for innovasjon i bedrifter og virksomheter med bedre
organisering, teknologi og produkter og tjenester. Innovasjon må utnytte internasjonal
teknologiutviklingog krever kompetansepå internasjonaltnivå.
Kommisjonen ønsker en bedre finansiering av teknologifagene
, og foreslår å heve studiekategori
finansieringen. Dette vil kunne føre til at institusjonenei større grad satser på studieplasserinnen
teknologifagkontra de «billige» humsam-fagene.
Produktivitetskommisjonen
beskrivergrunnforskningsom middel til å fremmeøkonomiensevnetil å
skapeog lære av innovasjonerpå den globale teknologifronten.K ommisjonenspåpeker behovetfor
langsiktighet, og for styrking av åpne konkurransearenaer
og en nedtoning av forskning rettet mot
samfunnsutfordringene
.
Kommisjonenmener at Norge har et forskningssystemmed tung politisk styring i retning av brede
samfunnsmessige
mål, og at vi i liten gradklarer å flytte ressurserfra dårligetil godeforskningsmiljøer.
Kvalitetskravenei forskningmå økesved at finansieringssystemet
for universiteterog høyskoleri større
grad gir institusjoneneinsentivertil å produsereforskning av høy vitenskapeligkvalitet. For å øke den
vitenskapeligepubliseringskvalitetenfremheverkommisjonenen modell med fagfellevurderingetter
britisk modell (panelbasertmodell). Den panelbasertemodellenble innført i Storbritanniafor første
gangi 1986og evalueringerer gjentatti 1992,1996,2001og 2008.Mer enn90 % av basisbevilgningene
til de britiske universiteteneble fordelt basertpå denneresultatbaserte
modellen.
Målsetningener økt kvalitet gjennomøkt konkurranseom finansieringav prosjekter.Det er derforgrunn
til å anta at enkelte, mindre utviklede fagmiljøer vil erfare at den økte konkurransenvil virke
begrensende
på mulighet for eksternfinansiering.Det bør vurderesen særskiltpolicy for hvordan vi
skal styrke forskningsgrupperinnunder UiTs tematiskesatsingersom ikke når opp i konkurransenom
eksternemidler.

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personalei UH -sektoren
9
UHR nedsatt
e enarbeidsgruppe
i 2014somhaddesommandatå formulereetinspirasjonsnotatom karriere
og mobilitet for forskere. Notatets målsetning er å inspirere institusjonene,samt oppfordre
myndigheter,finansieringsorganer
og organisasjoner
i arbeidslivettil systematiskog helhetliginnsatspå
området.Motivasjonenhar vært erkjennelsenav den økte konkurranse
n om talenter, i en verdender
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behovetfor kunnskapsbaserte
bærekraftigeløsningerpå samfunnsutfordringene
etterspørresi økende
grad.Å tilby akademiskemiljø der forskerekan byggeviderepå sin karrierevil derfor væreavgjørende
for UiTs evne til rekruttering av talentfulleforskereinternasjonalt.
Arbeidsgruppenhar med dette som utgangspunkt utarbeidet forslag til helhetlig rammeverk for
karrierepolitikk, og gir forslag til konkretetiltak for ulike faser i karrierenfor vitenskapeligansatte.
Vitenskapeligeansatteskarriereløper delt inn i 4 faser: I. Organisertdoktorgrads-utdanning;II. På
kvalifiseringsnivå:Postdoktorer,eksterntfinansierteforskere, personeri innstegsstillinger,åremålseller prosjektbaserte
stillinger, universitets- og høgskolelektorer;III. Fastansatte:Førsteamanuenser
og
professorer,førstelektorerog dosenter.IV. Internasjonaltledendeprofessorer.Detteer i henholdtil EUs
tilsvarendeinndelingav karrierefase
r10,11.
Noen viktige tiltak fra notatet
Nødvendig med en bedre koordinering av de ulike tiltak, ordninger og verktøy i et helhetlig
rammeverk.Rekrutterings- og mobilitetsstrategier,likestillingstiltak, lønnspolitikk,osv. må sesi
sammenheng
og settesinn i en helhetligkarrierepolitikk.
Karrierepolitikken må eies av ledelsenpå institusjonsnivåog forvaltes av HR/personal
- og
forskningsavdeling,
fakulteterog enhetenei samarbeid.
Den enkeltevitenskapeligansattemå ogsåta ansvarfor sin egenkarriereutvikling.
Karrierepolitikkfor alle:
o God karrierepolitikkskal bidra til å utvikle og styrkeflere fremragendefagmiljøer,og
skal værefor alle; ogsåde somikke lykkeså nå internasjonaltledendenivå.
o Karrierepolitikkskal gjeldefor alle de fire fasenei karriereløpet
Ulike karrieretiltakog perspektiverpå ulike nivåer:
o Karrierepolitikkfor alle oppgavene:undervisning,forskningog innovasjon
o Mobilitet og internasjonalisering
somkarrierefremmende
instrument
o Ledelsesomhelt sentraltelementi karriereutviklingen
Arbeidsgruppenforeslårfor øvrig:
o Karrierepolitikkenbør innarbeidespå tversi organisasjonen;
toppledelse,enhetsledelse,
forskergruppeledelse,
og på tversav administrativefagavdelinger
.
o Bruke/utviklekonkretekarriereplanerog tilby dettetil alle.
o Styrkefokusetpå karriereløputenforUH-institusjonenefor de i faseI og II .
o Bedrehåndteringav midlertidighet,ansetteflere i faseII på eksternemidler.
o Styrkeoppfølgingenav postdoktorerog de eksterntfinansierte forskere.Rammerfor og
forventningertil postdoktorordningen
må bli tydeligere.
o Strategiskbruk av innstegsstillingene
for å rekruttereinternasjonaletalent.
o Strategiskbruk av ordningene
medopprykk og forskningstermin
o Gjennomgåegenrekrutteringsstrategi
og serekrutteringog karriereutviklingi
sammenheng
o Vurderesærskiltetiltak for rekrutteringav toppforskere,bl.a. mht. lønn og andre
betingelser,ansettelsesprosesser,
dualcareers,mm.
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Styringssignaler
I.

II.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmendevirkemidler for alle faser i
karrierentil faglig ansatte.
UiT skal på alle nivå i organisasjonen
arbeidefor å fremmeinnovasjoni utdanningene.

3. KONTINUERLIG OPPFØLGING AV KVALITETEN I
STUDIEPROGRAMMENE
Ivaretakelseav at alle krav til studieprogrammene
ved UiT er oppfylt til enhvertid, kreveren
studieprogramledelsemedkontinuerlig fokus på kvalitetssikringog ± utvikling.
En klar og gjennomtenktarbeidsdelingmellom faglig - og administrativlinje må ligge til grunn
for denvidereoppfølgingenav kvalitetsarbeidetved UiT .
Interneog eksternekvalitetsundersøkelser
bør koplestettereog supplerehverandre
, slik at
resultatenekan sesi sammenheng
ved UiT og utnytteskonstruktivt, planmessigog systematisk
.
Arbeidetmedfelles studieplanerfor like studieprogram ved UiT må prioriteresav fakultetene.
Målet om kvalitetssikredeutvekslingstilbudi alle studieprogramved UiT er ikke nådd.UiT må
utnytte og bedresikre i nternasjonaliseringens
potensialfor kvalitetshevingav
studieprogrammene
.
Bakgrunn
Den faglige kvaliteten i studieprogrammene
, og at de til enhvertid er i samsvarmed gjeldendekrav,
strategiskemålsettinger og samfunnetsbehov, må følges opp kontinuerlig - ikke bare når nye
studieprogramopprettes.I dettekapitlet gjennomgåsnoeninterneprosesserog arbeidsfeltmed formål
å bidra til videreutvikling og oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene.
I tillegg gis en oversikt
over aktuelleprosjekteri regi av departementet
og NOKUT som nettoppundersøkerom institusjonene
har et kontinuerligkvalitetsfokus,og hvordanutdanningsvirksomheten
ellersforvaltesi henholdtil våre
akkrediteringsfullmaktersomuniversitet.
Universitetet bør fremover ha fokus på å utnytte mer konstruktivt disse eksterneprosjekteneog
resultatenefra disse, nærmerebestemtå kople dette til eget kvalitetsarbeidpå en systematiskog
planmessigmåte. Resultatenefra flere eksterneprosjekterkansupplere, og i noengraderstatte,resultater
fra egeninitierte undersøkelser.Studiebarometeret,NOKUT-tilsyn, evalueringerav læringsutbytte
beskrivelserog nasjonaledeleksamenerer eksemplerpå slike eksterneprosjektersom bådekan og bør
verdsettesog sesi sammenheng
medegeninitierteundersøkelser
og evalueringer.I dennesammenheng
12
er det interessantat NOKUT i sitt innspill til kvalitetsmeldingen
framholderat det nå er viktig å få
samleti én felles portaldet somalleredefinnesav kvantitativeog kvalitative dataom utdanningskvalitet
og resultaterfra forskningog tilsyn i norskhøyereutdanning.En slik portal vil gjøredennekunnskapen
langt mer tilgjengelig og ha stor nytteverdiogsåi UiTs viderearbeid.
Høsten2016 intensiveresarbeidetmed å revidere UiTs kvalitetssystemfor utdanningsvirksomheten.
Dette er nødvendigsom følge av fusjonenemed tidligere Høgskoleni Harstadog Høgskoleni Narvik.
Nye fakultet/campusmå utarbeidepåkrevderutinebeskrivelser,strukturen i systemetskal revurderes,
det skal utvikles et overordetårshjul for kvalitetsarbeidet,og det skal vurderesom de fakultetsvise
prosedyrebeskrivelsene
i større grad bør standardiseres.Prosedyrer for å ivareta flercampusorganiseringinnen utdanningsvirksomheten
må videreutvikles. Ut over dette, må kvalitetssystemet
revideresogså på bakgrunnav nye krav og føringer i sektoren, blant annet kommendeendringeri
departementets
studiekvalitetsforskrift. Bådei kvalitetssystemetog i det faktiske kvalitetsarbeidetblir
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det viktig å reflektereog få på plasstydelige avgrensing
er av hva som er vurderingerav faglig art som
må gjøresi fagmiljøene,og hva som kan og bør gjøresav administrasjonen.
Forslag om endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
Kunnskapsdepa
rtementetsforskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning(studiekvalitetsforskriften)er nå på høring, og UiT ga høringssvari februar d.å.13
Formålenemedde foreslåtteendringeneer blant annetå styrke og effektivisereNOKUTs arbeidmedå
heve kvaliteten i høyereutdanning,og å skjerpe kravenetil etableringav master- og doktorgrads
programmer.Dersomforslageneblir vedtatt,vil det medføretil delsstoreendringerfor studiekvalitetsarbeidet ved UiT. I det følgende gis en kort gjennomgangav utvalgte endringsforslag,og hvilke
konsekvenserdettevil kunnefå ved UiT.
Det foreslåsat NOKUT skal ha tilsyn medbrederedelerav institusjonenessamledekvalitetsarbeidenn
hva somnå omfattesi begrepetkvalitetssikringssystem.
UiTs kvalitetssikringssystem
er godkjentbegge
gangenedet har værtevaluertav NOKUT (2006,2012).Det nye forslagetinnebærerat fokus flyttes fra
evalueringav systemtil et brederetilsyn med det samledekvalitetsarbeidet
. Oppmerksomhe
ten vil
dreiesfra systemetskvalitetsrutinerhenimothvordaninstitusjonenskvalitetsarbeidfaktisk er innrettet
mot de viktigste faktorenefor at studenteneskal oppnågod læring og et læringsutbyttepå høyt faglig
nivå. Dettevil innebæreat det må gjøresbetydeligvidereutviklingav UiTs nåværendesystem,et arbeid
hvor det vil værenødvendigmedgod bistandfra faglig linje. Nåværendekvalitetssystemer i hovedsak
utviklet i administrativlinje, og inneholderderfor i størregrad administrativekvalitetssikringsrutiner
ennrutiner for kvalitetsarbeidinnrettetmot studentenes
læringog studieprogrammenes
faglige kvalitet.
I tillegg foreslåskrav om at institusjonensvurderingeri forhold til oppfyllelseav kravenei studietilsynsforskriften14 skal dokumenteres
. Et slikt dokumentasjonskrav
vil bety at fakultetenemå dokumentere
skriftlig, i betydeligstørreomfangenni dag,de vurderingersomer gjort i forhold til kravoppnåelse
for
både pågåendestudieprogramog nye studieprogram.Hvordan kravene til fagmiljø er vurdert som
innfridd og hvordanstudieprogrammets
faglige innhold og forventetlæringsutbytteer kvalitetssikret,er
eksemplerpå forhold som må dokumenteres.Dette kan gjøre det nødvendigmed en gjennomgangved
fakulteteneav hvor ansvaretfor slike vurderingerligger per i dag,og hvor ansvaretfor vurderingerog
dokumentasjonbør ligge fremover.Per i dag synesansvarsfordelingen
for de enkeltestudieprogramå
variere betydelig, og til dels være noe uklar, mellom fakultet (nivå 2), institutt (nivå 3) og
programstyrene/programledelsen
(uformelt nivå 4). Det er også stor variasjon mellom fakultetenei
hvordanansvaretog arbeideter fordelt mellom faglig- og administrativlinje. Detteer forhold somogså
berøresi punktet nedenforom NOKUTs oppfølging av studieprogramtre år etter akkreditering,og i
RESULTspågåendeprosjektom utdanningsledelse
.
Når forskriften er vedtatt,må det gjøresgrundigeog helhetligevurderingerav hvilke reelle endringer
og konsekvenserdettevil få for UiTs studiekvalitetsarbeid.
Nasjonal kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser
Kunnskapsdepartementet
ga i 2015NOKUT i oppdragå kartleggehvorvidt læringsutbytte
beskrivelsene
ved norske universiteterog høyskolerer i samsvarmed Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk(NKR).
13
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Sakkyndigeoppnevntav NOKUT utførte til sammen131 vurderingerav læringsutbyttebeskrivelser
innen fagområdene arkitektur- og interiørdesign, biologi, data, medisin, statsvitenskap og
teologi/religionsvitenskap.
Læringsutbyttebeskrivelser
for bådebachelor-, master- og ph.d.-programmer
ble evaluert.Mer enn halvpartenav læringsutbyttebeskrivelsene
viste seg å ikke værei samsvarmed
NKR. De fleste var riktignok utformet somkompetansemål,
men relativt få var bådevar i samsvarmed
struktureni NKR samtidigsomde angaen tydelig faglig profil . Mangeav beskrivelsenehaddemedfor
få av deskriptorenefra NKR og kvalitetenpå demvariertebetydelig,ogsåinnadved sammeinstitusjon.
UiT fikk vurdert til sammen 12 læringsutbyttebeskrivelserinnen henholdsvis biologi, medisin,
statsvitenskapog religionsvitenskap,hvorav 8 ble vurdert å ikke være i samsvarmed NKR15. De 4
læringsutbytte
beskrivelsenesom ble vurdert å være i samsvarmed, eller delvis i samsvarmed
rammeverket,ga imidlertid mangelfullinformasjonom studieprogrammenes
faglige profil og innhold.
Evalueringen viser at mange av utdanningsinstitusjonenehar problemer med strukturen og
deskriptorenei kvalifikasjonsrammeverket.Departementeter på den bakgrunnanmodet om å gjøre
rammeverketmer overordnet, med færre deskriptorer. NOKUT har på sin side fått råd om å
videreutvikle sin kompetanseog bistå institusjonenei arbeidet med å videreutvikle læringsutbytte
beskrivelsene.
Materialetsom ble oversendtfra UiT i dennekartleggingenviser at det fortsatt er en vei å gå, bådenår
det gjelder selve læringsutbyttebeskrivelseneog arbeidsprosessene.
Til tross for at alle fakultetene
allerede i 2012 rapporterte om at de hadde på plass læringsutbytte
beskrivelser for samtlige
studieprogram,er det grunn til å stille spørsmålved hvorvidt disseer tilstrekkelig kvalitetssikretog
sjekket opp mot kravene i kvalifikasjonsrammeverket.Som omtalt i fjorårets forsknings- og
utdanningsmeldinghar flere av fakulteteneframholdt at arbeidetmed læringsutbytte
beskrivelserer
krevende og stiller betydelige krav til samarbeid i skjæringsfeltet mellom det faglige og det
administrativestudiekvalitetsarbeidet.
Mangeav institusjonenemeldteat det haddevært utfordrendeå mobiliserefagansattei arbeidetmed å
utvikle læringsutbyttebeskrivelser.
Kartleggingenkonkluderermedat institusjonenebør leggetil grunn
at ledelsesforankringkombinert med forankring i fagmiljøene er essensieltfor å få til vellykkede
læringsutbytte
beskrivelser.Institusjoneneanbefalesogsåå gi f agligeinstansersomstudienemndereller
lignendeen viktig rolle i å godkjennelæringsutbyttebeskrivelser
, herundersetil at de er i samsvarmed
NKR. Storeinstitusjoneranbefaleså byggeopp kompetansesom kan understøtteethvertfagmiljø.
Utforming av læringsutbytte
beskrivelser må gjøres i faglige refleksjons- og utviklingsprosesser
gjennomvurderingerav faglig identitet,helhetog sammenheng
i studieprogrammene.
Kvalitetssikring
av læringsutbytte
beskrivelser innebærervidere både en vurdering av struktur og systematikkog en
faglig vurdering.Det er derfor nødvendigat viderearbeidforankresog tasviderei denfaglige linja ved
UiT, i tillegg til den administrative.
Fakulteteneved UiT som var omfattet i denneevalueringen,er bedt om å setteseg grundig inn i , og
følge opp, de sakkyndigesvurderingerav egne læringsutbytte
beskrivelser.Evalueringsrapportene
er
også sendt til orientering til de øvrige fakultetene, siden de vurderinger og anbefalinger som
fremkommerer nyttige for alle i arbeidetmed å videreutviklelæringsutbyttebeskrivelsene.
Blant annet
gis det bådeeksemplerpå læringsutbyttebeskrivelser
som vurderessom vellykkede,og eksemplerpå
beskrivelsersom vurderessom mindre vellykkede. Universitetsledelsen
vil vurderenærmerehvordan
arbeidetmedlæringsutbytte
beskrivelserbør følgesvidereopp ved UiT, ogsåmedhenblikk på hvordan
departementet
og NOKUT eventueltfølger opp de anbefalingersomde fikk.
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NOKUT -rapport om oppfølging av studieprogram tre år etter akkreditering
NOKUT har nylig publiserten rapportfra en undersøkelse
av 35 studietilbudved 20 institusjonersom
16
er utført tre år etterat institusjonenefikk akkrediteringfra NOKUT til å opprettedissestudietilbudene
.
NOKUT har i denne undersøkelsenvalgt å innhente informasjon om læringsutbyttebeskrivelser
,
studentenes
arbeidsomfang,studenttallog fagmiljøetsstørrelseog profil. Sammendrag
av funneneviser
blant annetat l æringsutbyttebeskrivelsene
bør videreutvikles ved alle institusjoneneslik at de gir en god
beskrivelse av kandidatenes kompetanse og at studentrekrutteringspotensialet overvurderes
.
Utviklingen av fagmiljøenetilknyttet studietilbudeneer ifølge NOKUT det mest oppsiktsvekkende
funnet i undersøkelsen.
Jevnt over er størrelsenepå fagmiljøenelavere enn det som lå til grunn for
akkrediteringen.Fagmiljøeneved de flesteph.d.-utdanningeneoppfyller ikke minstekravene.
NOKUT framholder at undersøkelsenavdekkerfunn som gir grunn til bekymring i forhold til om
institusjonenefaktisk driver i henholdtil de kravenesom departementetog NOKUT stiller. NOKUTs
umiddelbareanbefalinger at alle institusjonenesomfikk ett eller flere studierakkreditertfor tre år siden,
selv bør vurdereom alle ledd i kravetom fagmiljøetsstørrelse,sammensetning
og samledekompetanse
fortsatter oppfylt tre år etterakkrediteringen.
Rapportener interessantfordi dentjenersom en påminningom å ha kontinuerlig oppmerksomhetpå at
studieprogrammene
til enhvertid er i samsvar med gjeldendekrav og bestemmelser- ikke bare når
studieprogrammet
opprettes.Kontinuerlig oppfølgingog vedlikeholdav pågåendestudieprogramer et
områdesomble diskuterti UiTs «Forbedringsprosess
studieplan»,og som det bør arbeidesvideremed.
Utvikling av ordninger for egeninitiertetilsyn og re-akkrediteringav UiTs studieprogrammerbør da
vurderes.
Undersøkelsener utført av administrativesaksbehandlere
i NOKUT, uten bruk av sakkyndige,og
NOKUT er helt tydelig på at det innebærerat denfaglige kvaliteteni segselv i studieprogrammene
ikke
er blitt vurdert. Vurderingeneav læringsutbyttebeskrivelsene
har også vært begrensettil å vurdere
struktur og systematikk,altsåingen vurderingerav faglig art. Videre pekesdet på at vurderingerav de
kvalitative kravenetil fagmiljøeneikke kan gjøresav administrasjonen.Ogsåved UiT må denfaktiske
ansvarsdelingen
i kvalitetsarbeidethensyntaen klar og tydelig avgrensning av hva som er vurderinger
av faglig art som må bevaresav fagmiljøene(eksempel
vis kvalitative krav til fagmiljø, kvalitetssikring
17
av læringsutbyttebeskrivelser
og karakterbruk ), og hva som kan og bør besvaresog vurderesav
administrativtansatte.
Nasjonalt tilsyn fra NOKUT med utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
NOKUT igangsattehøsten2015 nasjonalttilsyn med bachelorutdanningene
i barnevern,sosionomog
18
vernepleier (BSV-utdanningene) . Tilsynet pågår fortsatt og omfatter 35 utdanninger ved 16
institusjoner.Ved UiT er følgendestudieprograminkludert: Bachelor i barnevern(campusAlta, heltid
og deltid), Bachelor i sosialt arbeid (campusAlta, heltid og deltid), Bachelor i barnevern(campus
Harstad)og Bachelori vernepleie(campusHarstad).

16

«Oppfølgingtre år ettervedtakom nytt studium»(NOKUT april 2016),se http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter
2016/Oppfolging-tre-ar-etter-akkreditering/#.VzMv0U1f19A
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Arbeids- og ansvarsdelingeni hhv. administrativ - og faglig linje i arbeidetmedovervåking,analyseog kvalitetssikring av
karakterbrukble behandleti f orsknings- og utdanningsmelding
a for 2014.
18 Arkivref. ePhorte2016/1090.

I dettetilsynet er det valgt å ha særligfokus på oppfyllelsenav krav i studietilsynsforskriften relaterttil
læringsutbytte,arbeidslivsrelevans,fagmiljø og FoU-aktivitet. I såkalteegenrapporter
måinstitusjonene
gjøre rede for hvordandissekraveneer ivaretatt.UiTs egenrapporterble avgitt i periodendesember
19
januar2016 . Disseer gjennomgåttog vurdertav sakkyndigekomitéeroppnevntav NOKUT, og i april
d.å. ble det avholdt såkalte dialogmøter mellom sakkyndige,NOKUT og UiTs fagmiljø innen de
respektiveBSV-utdanningene.Tilbakemeldingenefra de sakkyndigei dennefasen av tilsynet var i
hovedsakoverordnedeog generelle. Innenutgangenav juni d.å.vil utkasttil rapportmeddesakkyndiges
vurderinger foreligge, og institusjonene vil kunne gi sine kommentarer innen fastsatt frist.
Rapportutkastetvil ikke gi noen konklusjoner. V urderingene skal deretter sammenstillesi tre
samlerapporter(barnevern,sosialt arbeid, vernepleie),medett kapittel for hvert av studieprogrammene
som er blitt vurdert. Dersomde sakkyndigekonkluderermed at noenav kraveneikke er oppfylt, vil vi
få en frist for oppretting.Samlerapporteneskal etterplanenforeliggei september.
Innsamlingav informasjon,dialog og utvikling er de førsteprosessene
i slike NOKUT tilsyn. Dersom
dette imidlertid skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig, kan NOKUTs styre vedta å iverksettefull
revidering.Det er viktig at erfaringerog resultaterfra slike tilsynsprosesser
overførespå tvers mellom
enheteneved UiT. For eksempelbør det væreav i nteressefor alle fakulteterog studieprogramå sette
seginn i konkret hvilke forhold ved studieprogrammene
som det må redegjøresfor. På spørsmålfra de
sakkyndigeuttaltefagmiljøenefra bådecampusAlta og campusHarstadat arbeidetmedegenrapportene
og øvrige forberedelsertil dialogmøtenehar vært en prosesssom har bidratt positivt til refleksjon og
diskusjon omkring studieprogrammenes organisering, læringsutbytte, undervisnings
- og
vurderingsformer,relevans,fagmiljø og FoU. ForutencampusHarstadog IRS-fak, er det per i dagbare
HSL-fak som har erfaring med NOKUT-tilsyn i denneformen, men det forventesat NOKUT ogsåvil
igangsettetilsyn somomfatterstudieprogramved de øvrigefakultetene.
Resultater fra nasjonaledeleksamener
NOKUT gjennomførte i 2015 et pilotprosjekt med nasjonale deleksamenerpå oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet.
Formålet var å få informasjon om kunnskapsnivåeti utvalgte fag, sikre
rettferdig sensurpraksis,samtå gi de enkeltefagmiljø mulighet til å sammenlignesegmed ti lsvarende
fagmiljøer ved andre institusjoner ± og å videreutvikle studiekvalitetenpå grunnlag av dette. De
utdanningenesom ble valgt ut var grunnskolelærer
utdanningmed matematikk,bachelorgradsstudiet
i
sykepleiesamt bachelorstudieti revisjonsfag.I det følgendegis et kort sammendragav de nasjonale
resultatenesetti sammenheng
medresultatenefra utdanningenefra UiT og de nå fusjonertehøgskolene
som var omfatteti undersøkelsen.
Deleksameni matematikk for grunnskolelærerutdanningene
Resultateneindikerer at kunnskapsnivåeti brøk, desimaltall og prosentregninger relativt høyt blant
studenterpå grunnskolelærerutdanningene
i Norge. Den nasjonalegjennomsnittskarakteren
var 2,8
(skalaA=5-F=0). 69,7 % av studentenefikk karakterC eller bedre,28,3 % fikk A eller B, mens10,4 %
strøk.
Ved UiT var grunnskolelærerutdanningene
5-10 og 1-7 omfattet i undersøkelsen.
Karaktergjennom
snittetvar 2,7 (C), altsåtett opptil detnasjonalesnittet.69,4% fikk C eller bedre,og 15,8% av studenter
fikk A eller B, menskun 5,3 % strøk.
19

Sidentilsynet startetopp før fusjonenmedtidligere Høgskoleni Harstad,har høgskolenselv sendtegenrapporterfor

Bachelori vernepleieog Bachelori barnevern(campusHarstad).

Deleksameni anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene
Resultatene fra den nasjonale deleksameneni anatomi, fysiologi og biokjemi indikerer at
kunnskapsnivåeti emnet er relativt lavt blant norske sykepleiestud
enter. Kun to institusjonerhar et
gjennomsnittpå C, og heleseksav 12 institusjonerligger på E eller i nærhetenav E i gjennomsnitt.Den
nasjonalegjennomsnittskarakteren
var 1,9 (skalaA=5-F=0), og 29 % strøk.
Sykepleiestudietved campusHammerfestog sykepleiestudietved tidligere Høgskoleni Narvik var
omfattet.Dette er de to utdanningenesom skårerdårligst av alle utdanningenei denneundersøkelsen.
Karaktergjennomsnittet
for sykepleierutdanningen
ved campus Hammerfestvar 1,3. Totalt fikk 69 %
av studenteneD eller dårligere,og 46,4 % strøk. Studenterved sykepleierutdanningen
ved campus
Narvik haddeden lavestegjennomsnittskarakteren
i undersøkelsen,
karaktersnittetvar på 1,2 (E). 50 %
strøk på eksamen.
For å undersøkeom institusjonenehar en rettferdig sensurpraksisog om det stilles høye krav til
studenteneved ordinæreksamen,har NOKUT undersøktom det er avvik mellom karakterfastsettingen
ved ordinæreksamenog nasjonaldeleksamen.Studenterpå sykepleierutdanningen
ved campusNarvik
haddegjennomsnittskarakter
1,9 (D) på tilsvarendeordinæreksameneni 2013 og 2014.Det er altsået
avvik på 0,7 mellom ordinær eksamenog nasjonal deleksamen.Dette er det nest størsteavviket i
undersøkelsen.
Deleksamen i årsregnskap
Karaktergjennomsnittetved den nasjonaledeleksameni årsregnskapvar 1,90 (D). Gjennomsnitts
karakterenpå institusjonsnivåvarierte fra 3,48 til 1,39. Nasjonalt var andelenstudentersom fikk
karakterC eller bedre37 %, og 29 % strøk.
Bachelorstudieti regnskap og revisjon fra tidligere høgskolen i Harstad var omfattet i denne
undersøkelsen.
Gjennomsnittskarakteren
var 2,67, altsåen halv karakterover landsgjennomsnittet.
60
% fikk karakterC eller bedre,mens15 % strøk. Det er relativt små forskjeller i karakterfordelingen
mellom tidligere års ordinæreeksamen,og den nasjonaledeleksamenen.Resultateneindikerer at
kunnskapsnivåettil studenteneved økonomiutdanningen
ved campusHarstader god, og det er ingen
indikasjonerpå at karakterfastsettingen
ved studiethar værtfor snill.
Oppfølging av resultatenefra nasjonaledeleksamener
Resultateneviser at det er ganskestoreforskjeller mellominstitusjonene.Noe av årsakentil variasjonen
kan forklares ved å se på studenteneskompetansenår de begynnerpå studiet,men det er fortsatt for
tidlig å peke i en spesifikk retning. Grundigereanalyserskal utføres når NOKUT får tilgang på
informasjon om studenteneskarakterpoengfra videregåendeskole. Departementethar besluttet at
prosjektet mednasjonaledeleksamener
skal videreføres.I tillegg er det foreslåtten lovendringsom vil
gi departementetmyndighettil å påleggeinstitusjoneneå avholdenasjonaledeleksameneri alle typer
utdanninger.
Gjennomdisse første pilotundersøkelsene
med nasjonaledeleksamener,har UiT fått indikasjonerpå
kunnskapsnivået
til studentenei utvalgtestudier.Noenav resultaterer megetgode,mensandregir grunn
til bekymring.Høye strykprosenterindikerer lavt kunnskapsnivå,og må tas på alvor. NOKUT anfører
at de ikke kjennerårsakentil de svakeresultatene,men anbefalerstudieprogramledelsen
å undersøke
hvordankunnskapsnivåettil studentenekan økes.UiT bør aktivt utnytte resultatenefra de nasjonale
deleksamenene
i det viderekvalitetsarbeidet.

Studiebarometeret, Underviserundersøkelsenog Kandidatundersøkelsen
UiT skal utvikle studietilbudenei tråd med samfunnetsbehovog universitetetsoverordnedeprofil og
strategi.I UiT s strategier det nedfelt mål om at studieportefølje
n og utdanningskvalitetenskal utvikles
i dialog med studenterog arbeidsliv. Videre skal UiT bidra til at studenterkommer i kontakt med
nærings- og arbeidslivi løpetav studietiden.
Studiebarometeret20 gir viktig informasjon om studentenes oppfatninger om kvalitet i
studieprogrammene
. Høsten2015ble Studiebarometeret
gjennomførtfor tredjegang, og det er gledelig
at svarprosentenved UiT har gått opp fra 28 % førsteår (2013) til 41 % i 2015.
Hovedtendensen
på landsbasiser at studenterved norskeutdanningsinstitusjoner
er godt fornøyd med
kvalitetenpå studieprogrammene.
Arbeidslivsrelevanser det områdetsom studenteneer mestfornøyd
med, og så mye som 88 % menerat studieprogrammetdereser relevanteller i stor grad er relevant.
Dette stemmergodt overensmed UiTs egneresultater.UiTs studenterer spesielt positive til at deres
studieprogramer yrkesrelevant,samtat studieprogrammet
gir godejobbmuligheter.
Resultateneviser imidlertid ogsåat det er forhold som studenteneved UiT er mindre tilfredse med.
Blant annet gjelder dette tilfredshetenmed tilbakemeldingene som studenterfår fra faglig ansatte,
medvirkning i forhold til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet
, hvordan kritikk og
synspunkterfra studentenefølges opp, samtlæringsutbytteknyttet til egenerfaringmedforsknings- og
utviklingsarbeid.
Studiebarometerets
egenskapsom verktøy er blitt bedreover tid, menviser likevel baredeler av bildet.
NOKUT vil fremoverstyrke kunnskapsgrunnlaget
ved å ogsåinnhenteinformasjonom undervisernes
syn på utdanningskvalitet.Underviserundersøkelsen
skal væreet supplementtil Studiebarometeret,
og
21
skal gjennomføresførstegangi juni 2016 . A mbisjonen er at underviserundersøkelsen
skal stimulere
til faglige diskusjonerom utdanningskvalitet
, og ved dette synliggjøreundervisernesog fagmiljøenes
oppfatningerom utdanningskvalitet.Det er av interesseå merkesegat de områderNOKUT menerdet
er viktig å få undervisernessyn på, blant annet er undervisnings- og læringsprosess,eksamen,
læringsutbytte,ledelseog forvaltning av studieprogram,samtprogramdesign.Noen av disseområdene
kan naturligvis ikke besvaresav studentene,mensandre forhold kan vurderesav både studenterog
undervisere- det vil da bli interessantå gjøre sammenligningerav de to gruppenesperspektiver og
vurderinger.
UiTs kandidatundersøkelsegjennomføreshvert tredje år, og UiT får derigjennom systematisk
e
tilbakemeldinger fra tidligere studenterom deresfaktisketilknytning til arbeidslivet,deresvurderinger
av utdanningen de har fått ved UiT , herunder utdanningens relevans. Resultater fra
kandidatundersøkelsen
2015viserat hele88 % av kandidatenefra UiT kommerrasktut i relevantarbeid,
som de ogsåer tilfredse med.
Funn fra tidligere institusjonsvise
- og nasjonalekandidatundersøkelser
viser at studentersom har
kontakt medarbeidslivetsomdel av studieterfarerat overgangenfra studietil arbeidsliver enklere, de
får jobb raskereog opplever samtidig jobben som relevant for sin utdanningsbakgrunn.
Kandidatundersøkelsen
2015 ved UiT bekrefterønsketom, og verdienav, et tetteresamarbeidmed potensielle

20 Studiebarometeret
byggerpå en nasjonalspørreundersøkelse,
somsendesut til

ca. 60 000 studenterhver høst.Oppdaterte
resultaterpubliseresi portaleni februarhvert år. Studiebarometeret
er initiert av Kunnskapsdepartementet
og utføresav
NOKUT.
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Gjennomføressom en pilot-spørreundersøkelse
til følgendeutvalgteutdanninger: statsvitenskap,
samfunnsøkonomi,
sosiologi,grunnskolelærer,sivilingeniør,ingeniør,historisk-filosofiske fag og arkitektur.

arbeidsgivere
. Det vil væreviktig for UiT å prioritere samarbeidmed arbeidsliveti utdanninger,og i
overgangenfra studiertil arbeidsliv.
Nær 3 av 4 kandidaterfra UiT har arbeid i landsdelen2-4 år etter endt utdanning.Særlig mangehar
arbeid i Troms (51 %). Denneandelenhar vært stabil siden den første undersøkelsen
tilbake i 2010,
mensandelentil Finnmarkog Nordlandhar økt til henholdsvis13 % og 10 %. Det er særligkandidater
som opprinneligkommerfra landsdelensom tar segarbeidi nord. 71 % av kandidatenefra Finnmark
jobber i Finnmark, 82 % av kandidatenefra Troms jobber i Troms, mens 46 % av kandidatenefra
Nordlandjobber i Nordland.Det forventesat prosentandelen
fra Nordlandsom jobber i Nordland vil
øke når kandidater fra Narvik og Harstad inkluderes i neste kandidatundersøkelse.
Samlet viser
Kandidatundersøkelsen
at hele 86 % av de som haddesitt hjemstedsfylkei Nord-Norge før studiene,
tok segarbeidi landsdelenetter fullførte studier.For de som kommerfra andrefylker , er andelensom
tar segjobb i landsdelenomkring 30 %.
En tendensi landsdelener at de nyutdannetehovedsakeligtar segarbeid i byene, og da fortrinnsvis i
byene med høyereutdanningsinstitusjoner.
En stor utfordring for mindre kommuner, og kommuner
langt fra bysentra, er derfor å rekrutterekandidater med høyereutdanningtilbake til sin region. Skal
universitetetbidra til å sikre kompetansei hele landsdelen
, er dette et viktig perspektivbådei arbeidet
medrekrutteringav nye studenter, og når manskal etableresamarbeidmellom arbeids- og næringslivet
og utdanning.
Tidligere rapporteringerfra fakulteteneviser at det varierermye hvordanog i hvilken grad resultatene
fra studiebarometeretblir fulgt opp, og de færrestekan vise til konkrete planer for oppfølging.
Studiebarom
eteret, Underviserundersøkelsene
og Kandidatundersøkelsene
må sesi sammenheng,
og i
relasjontil gjennomføringav øvrige evalueringerav emnerog studieprogram.I sum bidrar dettetil et
bredt kunnskapsgrunnlag
, og UiT bør nøyevurderehvordanresultatenekan følgesopp systematiskslik
at de supplererdet øvrige studiekvalitetsarbeidet.
Ekstern evaluering av studieprogram
I UiTs strategisettesdet høyekrav for utdanningstilbudene.
Utdanningeneskal væreforskningsbaserte
og kvaliteten skal værepå et høyt internasjonaltnivå. Eksterneevalueringerav studieprogrambidrar
med viktig informasjon om hvorvidt faglig nivå, innhold og forventet læringsutbyttetilfredsstiller
nasjonaleog internasjonalekrav og standarder.Fakultetenefikk i 2010 som styringssignalå utarbeide
system og planer for egeninitierte eksterne evalueringer av sine studieprogrami henhold til
kvalitetssystemetskrav, innen utgangenav 2011. Fjoråretsrapporteringviste at over halvpartenav
fakultetenefortsattikke var i mål, og fakultetenefikk ny frist til utgangenav 2016.
Årets rapporterviser at fakultetenehar kommetnoe ulikt i arbeidet,men at alle vil bli ferdige med å
utarbeide system og lage planer for ekstern evaluering av sine studieprogram innen fristen.
Tilbakemeldingenetyder ellers på at tilnærmingentil eksternestudieprogramevalueringer
er forskjellig
mellom fakultetene. Eksempelvis rapporterer både Helsefak og campus Harstad at de ikke har
gjennomførteksterneevalueringerpå flere år. Helsefakvedtokriktig nok et syklisk systemi 2009,men
dette har ikke blitt fulgt. Systemetskal revideres innen utgangenav 2016, og antallet planlagte
evalueringer skal da reduseresi forhold til opprinnelig plan. Jurfak har gjennomført eksterne
evalueringerjevnlig over flere år, men evaluerervanligvis deler av studieprogrammene.
HSL-fak har
gjennomført to eksterneevalueringerhvert år siden 2010. Fagmiljøenehar positive erfaringer, og
fakultetethar besluttetå utvide deneksterneevalueringsvirksomhetentil fire studieprogramper år. IRSfak er også positive, og framholder at eksterneevalueringerer viktige for å få vurderinger av

studieprogrammenes
faglige nivå og innhold - og at dette er særligviktig når nye studier ikke lenger
sendesut på høring.
IVT -fak opplyser at de ble anbefalt å gjennomføreeksterne studieprogramevalueringer
i forbindelse
medNOKUTs revisjonav kvalitetssystemettil daværendeHøgskoleni Narvik i 2014,og har etterdette
utarbeidetprosedyrerog retningslinjerfor periodiskevalueringsombyggerpå NOKUTs veiledningfor
akkreditering av studier, NOKUTs mal for utforming av søknadfor akkrediteringav studier, samt
NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften.Dokumentasjonener meget utførlig og sikrer
evaluering av studieprogrammenesinnhold, læringsutbytte og fagmiljø. God kvalit et på
grunnlagsdokumentasjonen
og bestillingenetil de eksterneevalueringskomiteene
er avgjørendefor
nytten av resultatene,og det kan være formålstjenlig å samarbeidetettere om dette på tvers av
fakultetene.Utvikling av en type mal eller veiledning for dette kan om ønskeligvurderesnærmerei
forbindelsemedrevisjonav kvalitetssystemet- somsupplementtil de føringersomper i dagalleredeer
fastsattder.
Samkjøring av like eller overlappendestudietilbud
UiT har gjennom fusjonenemed høgskolenei Nord-Norge hatt som ambisjon å heve kvaliteten på
utdanningi landsdelenved å integrereklassiskeuniversitetsfagmed tradisjonelleprofesjonsfagsom
ingeniør, lærer, sosialarbeid,sykepleierog øvrige helsefagligeutdanninger.Målet har vært en reell
faglig integrasjon,som igjen skal gi grunnlagfor en mer rasjonellog relevantstudieportefølje.Videre
fremgårdet i intensjonserklæringen
for fusjon mellom HiH, HiN og UiT, at det fusjonerteuniversitetet
skal samkjøre utdanninger.På denne bakgrunn ble det nedsatt faggrupper innenfor henholdsvis
sosialfag,samfunnssikkerhet
og beredskap,ingeniørvitenskapog teknologi, helse- og omsorgsfag,og
økonomi- og ledelsesutdanninger.
Faggruppenefikk blant anneti mandatå etablerefelles studieplaner
innen samme studieprogram,samt å se på muligheterfor ulik profilering innen sammestudieprogram
ved de ulike studiestedene.
Kun faggruppeninnenfor økonomi- og ledelsesutdanninger
løste mandatetinnenfor den fastsatte
tidsfristen. I etterkant valgte universitetss
tyret å nedsetteeksterneekspertutvalginnfor henholdsvis
sosialfagog sikkerhet og miljø for å gjennomgåorganiseringav fagmiljøene.Ekspertutvalgeneskal
rapportere til universitetsdirektøreninnen 1. juni 2016. For helse- og omsorgsfag og for
ingeniørvitenskapog teknologi er det forutsatt at arbeidet med utvikling av felles studieplanerog
vurdering av ulik profilering av studietilbudene blir videreført ved de respektive fakultetene.
Universitetsdirektøren
har i forbindelsemeddennemeldinga bedtde ulike enheteneom å rapportereom
statuspå arbeidetmedå etablerefelles studieplanerfor like studieprogram.
IVT -fak rapporterat de har gjennomført tre fagsamlingeri Narvik og Tromsøfor å skapeen arenahvor
respektivefagmiljø møtesfor å diskuterefelles muligheter.IVT -fak serbehovetfor å la berørtefagmiljø
bruke noe mer tid på å søke fellesskap.IVT -fak forventer at faggruppenevil gi viktige innspill til
fremtidig organiseringav studietilbudet.NT-fak har ikke omtalt samkjøringav like studieprogrami sitt
svar til universitetsdirektøren.IRS-fak rapportererat de i forbindelse med fusjonen med HiH har
igangsattarbeidetmedå etablerefelles studieplanfor barnevern.De forventerat arbeidetferdigstillesi
løpetav vårsemesteret
2016.BFE-fak rapportererat Handelshøgskolen
i Tromsøi etterkantav fusjonen,
har gjennomført en omfattendereorganiseringsprosess
av de program som nå inngår i instituttets
portefølje, slik at det fra og med opptak til høsten2016 tilbys sammestudieplanved alle campusene.
Porteføljen med årsstudier og halvårsenheterer også gjennomgått. Helsefak har nedsatt en
arbeidsgruppefor gjennomgangav bachelori sykepleieog en for gjennomgangav mastergradsprogram

og videreutdanningene.
Arbeidsgruppensom jobber med felles studieplanfor sykepleierutdanningen
skal levererapporteninnen1. juni 2016.
Tilbakemeldingenefra enheteneviser at arbeidetmedfelles studieplanerinnenforde flesteområdeneer
godt i gangvedfakultetene. Det gjenstårimidlertid engod del arbeid, kanskjespesieltinnenforingeniørutdanningene
. For å nå målet om en mer rasjonellog relevantstudieportefølje,er det avgjørendeat like
studieprogramhar felles studieplaner.Dette arbeidetmå prioriteresav fakultetene.
Internasjonalisering i studieprogrammene
K valitetssikredeutvekslingsoppholdskal også bidra til å fremme rekruttering av nasjonale og
internasjonale studenter
. Et slikt mål vil ikke alltid sammenfalle med den enkelte students
destinasjons
ønskerog mål for utveksling.UiTs statistikk viser at studentenetar færrestudiepoengute
enn hjemme,og karaktereneer lavere.K ravet for å søkeom utvekslinger ogsålavt; førstestudieårmå
være bestått uten noe krav karaktersnitt. UiT opplever oftere nå enn tidligere å få avslag fra
utvekslingspartnerefordi søkernehar for lavt karaktersnitt. UiT har derfor my å tjene på å sikre
inntakskvalitetenbådepå utvekslingssøkerne
og emnepakkene
, i gjensidighetmed partnerne, selv om
det i en periodekan medføreet lavereantall utvekslingsstudenter.
I 2015 har det vært stort fokus på å sikre at studieprogrammenehar gode utvekslingsavtaler.
Fakultetenesrapportering tyder likevel på at UiT fortsatt har mye arbeid som gjenstår med
kvalitetssikringav studentutvekslingen
, jf. Kapittel 8 Internasjonalmobilitet og samarbeid. En styrking
av kvalitetenpå utvekslingsstudiene
, er avgjørendefor at den enkeltestudentskal få maksimaltutbytte
av utvekslingsoppholdet.Videre bør utveksling i større grad kobles til strategiskepartnerskapog
fagfellesamarbeid.
Det vil gi studenteneet utenlandsopphold
medmerverdii form av et spesifiktfaglig
tilrettelagt studium eller fordypning, utover det som vanligvis tilbys i dag. Det kan også gi et bedre
grunnlagfor å få til studentaktivforskning.
UiT har sommål å deltasterkerei konkurransenom nasjonaleog overnasjonalemidler til internasjonalt
utdanningssamarbeid.
KDs tilstandsrapportfor høyereutdanning2016gir et bilde av fjoråretsdeltakelse
i samarbeidsprogram
med prioriterte land utenfor Europa.UiT var sværtgodt representertmed flest
støttedeprosjekter totalt. UiT fikk støtte til omlag like mangeutdanningsprosjektersom de andre
breddeuniversiteteneinnenfor henholdsvis Nord-Amerikasamarbeid, Utforsk (utdannings- og
forskningssamarbeid
med BRICS22-landene) og India-programmet
. For utdanningsprosjekter
innenfor
Nordområde-programmetog Russlands
-programmene
, hadde UiT, ikke uventet, langt flere antatte
prosjekterenn sektorenforøvrig.
Styringssignaler
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III.

UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene
for
studieprogrammene
kan evalueresog kvalitetssikres,herunderom det er behovfor bruk av
sakkyndige.Strategiskutdanningsutvalgbesom å behandlesakenhøsten2016.

IV.

Fakulteteneskal innen opptaktil studieåret2017/2018ha utarbeidetfelles studieplanerfor
like studieprogram.Fakulteteneskal ogsåvurdereulik profilering innenlike studieprogram
ved studiestedene.

Brasil, Russland,India, Kina, Sør-Afrika og Japan.

V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogramskal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikredeutvekslingstilbudstår ved like for de enhetenesomikke har oppfylt målet.
I tillegg skal hvert studieprogrami løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtalemed
navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret.Emneneskal som
generellregelværede enestevalgbareemneneinnenen gitt avtale.

4. DIGITALISERING I UTD ANNINGENE
Digitaliseringved UiT skal bidra til å hevekvaliteteni utdanning,undervisningog læring.
Ved UiT er det en stadig økning i bruk av teknologi i undervisningen,både i nettstøttedeog
fleksible utdanningstilbud,og menogsåi ordinæretilbud på campus.
Flercampusundervisning
ved UiT er krevendebådedidaktiskog pedagogisk
, men inspirerer
ogsåtil nye og fruktbaredigitalt støttedesamarbeidsformer
og digitale læringsmiljø.
Digitalt støttetundervisningog læring ved UiT stiller storekrav til teknologiskinfrastrukturog
til digital- og pedagogiskekompetanse.
UiT må allokereressursertil både tekniskutstyr, digitale plattformerog kompetanseheving.
UiTs satsningpå digital eksamenhar gitt goderesultater. Prosjektetmå nå videreføresog
videreutviklesfor å sikre implementering somdel av UiTs ordinæreeksamensarbeid.
Utvikling
og bruk av nye vurderingsformerved UiT må intensiveres.
Den teknologiskeutviklingen innenfor læringsformer, læringsressurser
og læringsmiljøgir mangenye
muligheter,menogsåutfordringerfor universiteterog høgskoler. Digitalt støttetundervisningog læring
er i ferd med å alminneliggjøresog studenteneer vant til, og forventer,en nærmestheldigital hverdag.
Dette stiller store krav til UiTs teknologiskei nfrastruktur, undervisernesdigitale- og pedagogiske
kompetanse,og til studentenes
digitale ferdigheter.For å utnyttemulighetene
, må UiT allokereressurser
i bådetekniskutstyr, digitale plattformerog kompetanseheving.
Digitale løsningermå tasi bruk på en måtesombidrar til å hevekvaliteteni utdanningog undervisning.
UiT er i ferd med å fastsetteen digitaliseringsstrateg
i som skal bidra til å styrke arbeidet med
digitalisering innenfor alle UiTs satsningsområder.Strategien skal følges opp gjennom årlige
handlingsplaner.
Utvikling av digitalt læringsmiljø
Digitalt læringsmiljø handler om hvordan IKT brukes, integreresog utnyttes som en del av den
pedagogiskevirksomheten23. Mens det for noenår sideni hovedsakhandletom en enkelt applikasjoni
form av en læringsplattform(LMS), er det digitale læringsmiljøeti dag sammensattog beståendeav
flere komponentersom gjør det mulig å dele,kommunisereog samarbeidemed andre.Ved UiT er det
en stadigøkning i bruk av teknologi i undervisningen,spesielti tilknytning til nettstøttedeog fleksible
utdanningstilbud± men ogsåi tilkn ytning til ordinærundervisningpå og mellom campus.Studentene
har klare forventninger om blant annet digitaliserte undervisningsmetoder,
opptak og streamingav
forelesninger,gode samskrivings- og samhandlingsverktøy
, og ikke minst digital eksamensavvikl
ing.
Det tilbys alleredeflere tjenesterog løsningerfor å støtteopp om det digitale læringsmiljøetved UiT ,
og etterspørselen
etter nye tjenesterog verktøy øker. Parallelt arbeidesdet i flere av fagmiljøenemed
utvikling og utprøvingav nye digitale undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Ved UiT er videoopptakav forelesningeret godtutprøvdverktøy.I daggjøresslike opptakbådemanuelt
og automatisk.Automatiserte opptaker utprøvdsærligav fagmiljøer ved tidligere Høgskoleni Narvik.
Flereundervisningsromog auditorierer utstyrt for å ta opp forelesningersomstudentenekan følge over
23

Universell,LMU -håndbok:http://www.universell.no/lmu/lmu
-haandbok/kapittel
-1-introduksjon-og-formelle-krav/digitaltlaeringsmiljoe/

nett, eller spille av på et seneretidspunkt,for eksempeli forbindelsemed repetisjontil eksamen.UiT
satsernå påå videreutvikleog utvide denneløsningenog gjøredentilgjengeligi f lere undervisningsrom
og ved flere campuser.Videre har UB ved Result i en årrekketilbudt manuellevideoløsninger,og de
har et eget studio der underviserekan få veiledning og bistandtil produksjon av forelesningsfilmer.
Resulthar utviklet eksemplerpå ulike måterå gjennomføreundervisningdigitalt24, og undervisernefår
veiledningi hvordanvideoopptakkan benyttessom hjelpemiddeli det pedagogiskearbeidet.Dette er
viktige forutsetningerbådefor å sikregod kvalitet påundervisningensomgis digitalt, og somfundament
for å etablereautomatiserteopptak.
Økt bruk av digitale verktøyog digital infrastrukturi utdanningene,stiller krav bådetil studentenes
og
de fagansattesdigitale ferdigheter.Ved UiT samarbeiderAvdeling for IT og UB om en omfattende
satsingpå kursog opplæring.Det utviklesnettbasertekurs og detgjennomføresenrekkekurs pådatalab.
Digitaliseringi undervisningenvektleggesogsåi den universitetspedagogiske
opplæringenved UiT.
Digital eksamensavvikling ved UiT
UiT har satsetstort på digital eksamende siste årene.Det er avsattegnemidler til prosjektet, og en
prosjektlederble tilsatt høsten2013. De fleste av UiTs hjemmeeksamene
r er nå digitalisert, og våren
2016 gjennomfører nesten 6000 studenter digital skoleeksamen.A lle eksamener ved Jurfak
gjennomføresdigitalt f ra og medvåren201625.
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Figur 4.1 Antall kandidater og antall digitale skoleeksamenerper semester.
Kilde: Fellesstudentsystem
.
Figur 4.1 viser at det har vært en svært positiv utvikling siden satsningen på å digitalisere
skoleeksamener
startet. Det er likevel mye som gjenstårfør alle eksamenerved UiT er digitalisert.
I dag avvikles ca. 25 % av skoleeksamenene
digitalt. Dette gjøresved at studenteneentenhar med sin
egenPC (TAMED -eksamen)
, eller de tar eksameni en av UiT s datalaber(LAB -eksamen).Det gjenstår
fortsattet betydeligarbeidmedå utvikle og ta i bruk alternativevurderingsformerog reduseredentotale
24

Eksempelsamling
på bruk av video i undervisning:http://result.uit.no/tjen
ester/verktoy
-og-learing/alternative
videoproduksjoner
-i -studio/
25
Artikkel om Jurfakog digital eksamen
: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=468375&p_dim=88177

Elektroniske litteraturressurser og digitalt pensumlistesystem
Elektroniske litteraturressurser
UB har siden1995 satsettungt på elektroniskekunnskapskilder
, og har i dag en litteratursamlingmed
mer digitalt enn trykt materiale.Litteraturtilganger dermedmuliggjort uten at man fysisk må besøke
biblioteket, eller ta hensyntil biblioteketsåpningstider.
UB er det første norske biblioteket med medlemsskap i det omfattendeeuropeiskenettverket for
digitaliseringav trykte samlinger(eBooksOn DemandNetwork). Dette innebærerat UB digitaliserer
bøkerog artikler ved behov,slik at alle biblioteketsbrukerekan få tilgang til eldrematerialeuavhengig
av hvilken campusde tilhører. Dettegjelder selvsagtbarematerialesom ikke er rettighetsbeskyttet.
UB arbeiderogsåkontinuerligmedå gjøree-bok-samlingenestadigmer relevante,blant annetmedå ta
i bruk modellerfor brukerstyrtinnkjøp av litteratur. Pådenne måtenskapesoppdatertee-boksamlinger
basertpå brukernesbehov.
Dette er ledd i å legge til rette for bedrelitteraturtilgang for UiTs forskere og studenter.Tilgang på
kvalitetssikretlitt eratur til enhver tid er med på å øke kvaliteten på forskning og studentoppgaver
produsertvedUiT. UB har derfor ogsåfokus på opplæringi søkog kildebruk på alle nivåer,fra Examen
facultatum til ph.d.-utdanning,samtskreddersyddekurs for forskere.UniversitetsbiblioteketsMOOC,
iKomp29, er ogsåmedpå å støttestudenteneslæringsprosess
ved hjelp av modulerfor læringsstrategier
og kildebruk.
Dette er ledd i å legge til rette for bedrelitteraturtilgangfor UiTs forskereog studenter.Tilgang på
kvalitetssikret litteratur til enhver tid bidrar til å øke kvaliteten på forskning og studentoppgaver
produsertvedUiT. UB har derfor ogsåfokus på opplæringi søkog kildebruk på alle nivåer,fra Examen
facultatumtil ph.d.-utdanning,samtskreddersyddekurs for forskere.UniversitetsbiblioteketsMOOC,
iKomp, er ogsåmed på å støttestudenteneslæringsprosess
ved hjelp av moduler for læringsstrategier
og kildebruk.
Digitalt pensumlistesystem
UB er representerti et nasjonaltutvalg somskal utredemulighetenfor å anskaffeet systemfor enklere
håndteringav pensumlister.Dette vil gi en enklerehverdagbådefor de somprodusererpensumlisterog
for studenter. UB er opptattav å ha pensumtilgjengelig i sine samlinger, og et pensumlistesystem
vil
bidra til hurtigereanskaffelseog enklerekobling mellom pensumlisteneog bibliotekets samlinger. En
slik kopling vil ogsågjøredet enklerefor de som lager pensumlisterå oppdageom UB alleredehar en
bok eller artikkel elektronisk.For studentenebetyr elektroniskpensumlitteraturofte at deslipperå kjøpe
boka, ettersomden er gratis tilgjengelig via UiTs nett. I tillegg vil det bli enklereå unngåfeil i listene.
Når pensumlistenepubliserespå UiTs nettsider, vil de også kunne fungere i rekrutteringsøyemed,
ettersompensumgir informasjonom kursinnholdet.
Flercampusundervisning
Flere studieprogrammer tilbys ved flere campusersamtidig. Dette har skapt større fagmiljøer og
muligheterfor nye og fruktbare samarbeidsformer.
Flercampusundervisning
medfører imidlertid også
29

iKomp er et nettkurssom gir en innføring i informasjonskompetanse
medvekt på læring,akademiskdannelseog kritisk
tenkning.http://www.mooc.no/course/ikomp/

didaktiskeutfordringer,og det rettesderfor spesifikk oppmerksomhetmot detteved UiT. Blant annet
har Strategiskutdanningsutvalgoppfordretfagmiljøenetil å etablereprosjektersom spesifiserertiltak
somkanbidratil utvikling av godemodellerfor undervisnings
- og studieformeri enflercampuskontekst.
Våren 2016 omhandlerogsåflere av søknadenetil Programfor undervisningskvalitetulike former for
utfordringersomfølger meddet å væreet flercampusuniversitet.
Det å nå ut med undervisningskreftene
til flere campuserved hjelp av digitale løsninger,stiller åpenbart
store krav til UiTs teknologiskeinfrastruktur. Sammen med at utdanningdigitaliseresi stadig større
omfang, har dette skapt et stort behov for gode og mer avanserte løsninger, også i
undervisningsrommene.
UiT har sattav midler til utbyggingog oppgraderingav nødvendigutstyr i 100150 undervisningsrom
. Det vil likevel væreen vei igjen å gå for å få på plassden i nfrastrukturen som
er nødvendigfor å støtte opp om den øktedigitaliseringeni utdanningeneog utfordringenesomligger i
det å væreet flercampusuniversitet.Det er derfor viktig at dennesatsningenvidereføresi årenesom
kommer.
Styringssignaler

VI.

Digital eksamenskal væreden ordinæremåtenå avvikle eksamenpå ved UiT. Nye rutiner
må implementeresi eksamensarbeidet
, og prosjektetdigital eksamenmå styrkesgjennom
en tetterekobling mellom prosjektog studieadministrasjon
ved fakultet og institutt.

VII.

Strategiskutdanningsutvalgbesvurdereå prioriteresøknadersom fokusererpå alternative
vurderingsformerfor nesteårs tildeling av såkorn- og utviklingsmidler underProgramfor
undervisningskvalitet.

5. GJENNOMFØRING PH.D.
For få gjennomførerph.d.-studietinnenseksår etterfinansieringsstart
Varierendegjennomføringsgrad
ved fakultetene
Nødvendigå iverksetteeffektive tiltak for å øke studiegjennomføringen

For lav andel som disputerer innen seksår
En av Kunnskapsdepartementets
(KD) kvantitativestyringsparametere
for sektorener hvor stor andel
av et gitt årskull som har disputert innen seks år etter finansieringsstart.Indikatoren utpekes av
departementetsom best egnet til å beskrive gjennomstrømm
ingen i ph.d.-utdanningen.Regjeringen
innførte i forbindelsemed Klima for forskning (St.meld.nr 30 (2008-2009) fagspesifikkemåltall for
fullføringsgrad etter seks år i doktorgradsutdanningen
. Måltallene varierer fra 75 % i humanioraog
samfunnsvitenska
p til 85 % i matematisk-naturvitenskapeligefag og teknologiske fag. Siden
lanseringenhar parameterenvist storevariasjonerfor UiTs del, medsærligsvaketall for 2013og 2014,
men heldigvis ser vi en forbedringfor 2015.Ingen av de norskeuniversitetene oppnårdepartementets
måltall, og ved UiT er vi langt unna målet. I forsknings- og utdanningsmelding
a for 2014 ble noen
potensielle årsaker til den lave gjennomstrømmingenved UiT nevnt, som rekrutteringsutvalg,
veiledning,avgrensningav studentenesprosjekter,struktureringav studieløpetog studieavbrudd.De
dårlige gjennomføringsdataene
har medført en større bevissthetrundt forskerutdanningenved UiT.
Noen fakulteterhar alleredegjennomførtegneprosesser,og er nå i ferd med å innførelokale tilta k for
å øke gjennomføringsgraden.
Som en direkte konsekvensnedsatteForskningsstrategiskutvalg en
fokusgruppesomfikk i mandatå blant annetforeslåtiltak somvil reduseregjennomføringstiden
til UiTs
ph.d.-studenter,samtvurdereinsentiversom kan reduseregjennomføringstiden.Fokusgruppenleverte
sin rapporti april 2016.
Påsentraltnivå har alle ph.d.-kullenefra og med2005blitt gjennomgått,for å finne mulige forklaringer
på den storevariasjoneni gjennomføringsgrad.
Det må bemerkesat ph.d.-studiet har endretsegmye i
årenefra 2005.Dagensstudenterhar størrekrav om å fullføre innenrimelig tid enn tidligere studenter,
og mulighetenfor å få forlenget tilsetting som stipendiater begrenset.Samtidig er studiet blitt mer
regulert,emnetilbudet er økt, og alle studenteneskal ha mer ennén veilederfor å unngåå bli overlatttil
segselv.Studenteneinkluderesi forskerskolerog forskergrupper,sombeggeskal bidra til at studentene
fullfører tidligere ennfør. Dagensstudenterer i tillegg vant til, fra bachelor- og masterstudier,at studiet
skal tilretteleggesfor denenkelte.Dettekrevermer av bådeveiledereog administrasjon.UiT haddesitt
hittil bestepubliseringsåri 2014,meden veksti publikasjonspoeng
på 10,5 %. I 2015 har UiT en vekst
i publikasjonspoengpå 42,9 %. Veksten skyldes innføringen av ny publiseringsindikator,da UiTs
publikasjonspoeng
i 2015beregnetettergammelmetodeviser en svaktilbakegangpå -0,9 %.
Tabell 6.1 viser andelendisputerte innen seksår ved fakultetenefor studentkullenesom starteti 2005
til og med 2009. Resultatenefor UiT har veksletfra år til år. Samtidiger det interessantat NFH/BFEfak har holdt segstabilt på topp gjennomhele perioden,med en fin økning i resultatetda alle de andre
fakultetenefikk dårligereresultat.BådeMedfak og Matnat haddeen nedgangpå hele 25 prosentpoeng
fra 2006-kullet til 2007-kullet. Situasjonener mest alvorlig ved HSL-fak. Dette fakultetet har lavest
gjennomstrømmingav alle fakulteter,og 2009-kullet haddekun 1/3 disputertinnenseksår.

Analysenav studentkulleneviser at bare63,3 % av hele 2007-kullet ved UiT haddedisputertetter åtte
år, og i underkantav 60 % av hele2008-kullet fullførte innen syv år.
Tabell 5.1 Andel (%) disputerte innen seksår ved fakultetene30 (fakultetsstruktur ved oppstart)
Enhet
2005-kullet
Medfak
78,72
Helsefak
Matnatfak
76,67
NT-fak
NFH
66,67
BFE-fak
SV-fak
48,15
Humfak
57,14
HSL-fak
Jurfak
66,67
Snitt for UiT
68,89
Snitt for universitetene
66,69

2006-kullet
80,77

2007-kullet
55,56

2008-kullet
59,62

83,33

58,06

58,82

62,07

66,67

76,92

2009-kullet
64,12
64,71
76,0

47,83
62,5
50,0
68,46
66,02

35,14
50,0
16,67
51,81
64,18

23,08
20,0
100,0
50,36
65,34

33,33
60,0
61,48
66,24

Kilde: DBH

Populasjonenav ph.d.-studenter
Alderen på ph.d.-studenteneer i snitt 34,5 år ved start og 38,5 år ved disputasfor kullene som starteti
perioden2005-2010.Det er stor variasjoni alderenpå studenteneved start hos fakultetene,varierende
fra 30,8 år ved NT-fak til 37,8 år ved HSL-fak. Sammevariasjoner det for alderenved disputas,der
snittet er 33,5 år ved NT-fak og 42,3 år ved HSL-fak. I snitt er altsåNT-faks studenterni år yngreved
start og disputasenn tilsvarendeved HSL-fak. For 2005 og 2006-kullet er snittalderenved start tre år
høyerefor de som ikke har fullført sammenlignetmed de som har disputert.De som ikke har fullført
var i snitt ett år eldreved startenn de som fullførte, for kullene2007-2009.
Vi har ikke tilgangtil tilsvarendedatafra deøvrigeuniversiteteneog høgskolene.Imidlertid viserNIFUrapporten «Gjennomstrømningi doktorgradsutdanningen»
at ph.d.-studenteneinnen matematikknaturvitenskapog teknologi var betydelig yngre (29 år i snitt) da de begyntei stipendiatstillingenn
stipendiateneinnen humaniora,samfunnsvitenskap
og medisin og helse (33-34 år i snitt), for årene
2006-2008. Samme mønster gjør seg gjeldende for alderen ved disputas, der studenteneinnen
matematikk-naturvitenskapog teknologi var i snitt 33-34 år ved disputas,mens studentene innen
humaniora,samfunnsvitenskap
og medisinog helsevar 40-41 år. Disseresultatenesammenfalleraltså
medalderenhosUiTs ph.d.-studenter.
Kvinneandelenblant ph.d.-studentenehar økt over tid. Av de 103 som disputertei 2015var 63 kvinner
og 40 menn± for førstegangvar mer enn 60 % av de nye doktorenekvinner. I 2010var kvinneandelen
51 % for de somdisputertedetteåret.Kvinneandelenholdt segpå ca 57 % de påfølgendeårenefram til
rekordåret 2015. Gjennomgangenav studentkullenehar foreløpig ikke avdekket noen signifikant
kjønnsforskjelli gruppenav studentersomikke fullfører, mendettemåundersøkes
nærmerefor å kunne
konkludere.
En analyseav brutto og nettogjennomføringstidfor de somfullfører viser at de aller flestebrukeri snitt
3-4 år netto på studiet.Når andelensom fullfører innen seksår er lav, indikerer dette at en betydelig
andel av studentenehar hatt et eller flere avbruddfra studiet.Mange får et eller flere barn i løpet av
studiet.Detteforklarerimidlertid ikke at UiT harsålav gjennomføringsgrad
sammenlignetmedde andre
30

Kunstfak,IRS-fak, TMU og UB har ikke egneph.d.-program.Doktorgradsstudenter
ved disseenhetenetasopp på ph.d.programved et annetfakultet på UiT. I tillegg har Kunstfakstipendiatersomer tatt opp i Programmetfor kunstnerisk
utviklingsarbeidsom er en tredje syklusparallell til tradisjonelleph.d.-program.

universitetene,da vi kan forventeat ogsåph.d.-studenteneved de andreuniversiteteneføderbarni løpet
av studiet.Flere studenterhar hatt permisjonfor å ha annetlønnetarbeid underveisi studiet,og dette
bidrar til at de brukerlengertid på studietenn ønskelig.
Av de 103 som disputertei 2015 fullførte syv studenteretter ti år i studietog seksetter ni år i studiet.
Det er positivt at studentenefullfører og gir resultatmidlertil UiT, men dissestudenteneomfattesaltså
ikke av departementets
styringsparameter.
Frafall
I følge ph.d.-forskriften gis studentenestudieretti en periodesom tilsvarer to års effektiv studietidut
over normal studieprogresjon.Studenteneskal gis skriftlig varsel senestett år før studierettenutgår.
Aktive studentersomplanleggerå fullføre, får studierettenforlenget,mensde somikke melderfra eller
oppgir at de ikke lengerer aktive, får studierettenavsluttet.Enkeltegir på egetinitiativ beskjedom at
de slutter,blant annetfordi de ikke lengerhar finansieringog må begynnei annetlønnetarbeid.Andre
oppgir at de flytter fra Tromsøog avslutterstudietav dengrunn.Enkelteslutterogsåi løpetav det første
studieåretutenå ha kommeti gangmedavhandlingsarbeidet.
Nedgangeni gjennomføringsgrad
kom for
kullene som starteti 2007 og 2008. En gjennomgangav studentkulleneviser at det i 2007 var uvanlig
mangesomstartetpå ph.d.-studiet.36 flere personerstartetpå ph.d.-studietennåretfør. Det var uvanlig
mangefra 2007-kullet som sluttet uten å fullføre studiet. Dette kan være en del av forklaring på at
gjennomføringsgraden
var sværtlav for 2007-kullet. Den dårligegjennomføringenkan ha sammenheng
medinntakskvaliteten,og kan indikereat flere personerhar begynti stipendiatstillingutenå værefaglig
modentil å startepå det krevendeph.d.-studiet. For kullene som startetde tre påfølgendeårenehar
imidlertid andelensom har sluttet gått betydeligned.Andelensomavslutterstudietfør disputaser ikke
høyereenn forventet.

Tabell 5.2 Frafall på ph.d.-studiet for studenter som startet i 2005-2009
Startår
2005
2006
2007
2008
2009

Antall startet
135
130
166
141
135

Antall sluttet
16
14
37
9
10

Andel sluttet (%)
11,9
10,8
22,3
6,4
7,4

Kilde: FS

Tidsbruk i avslutningsfasen
I følge ph.d.-IRUVNULIWHQ
VNDO
GLVSXWDVHQ´
Vnlangt råd er haldastinnan fire månaderetter at avhandlinga
er levert” (§ 30) og videreskal komiteennormaltgi si innstilling seinastinnantre månaderetter at han
har fått avhandlingalevert til vurdering´ . Gjennomsnittstidenfor UiT samletfra innleveringtil disputas
var fire månedereller kortere.NT-fak og BFE-fak bruker kortesttid, mensved HSL-fak og Jurfak går
det lengst tid fra innleveringtil disputas.Fakultetenehar gjennomgåttsine rutiner for å korte ned på
tidsbruken,og her har særligHSL-fak forbedrettidsbrukenfor de som levertei 2015i forhold til 2014.

Forslag til tiltak for å øke gjennomføringen på ph.d.-studiet
Aktiv rekruttering for å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag
Et bredt rekrutteringsgrunnlag
skaperen reell konkurranseom utlyste stipendiatstillinger,og er medpå
å sikre at riktig personansettesi den utlystestillingen. Fagmiljøenesomtildeles stipendiatstillingerbør
benyttesine nasjonaleog internasjonalenettverkfor å rekrutteregode kandidatertil ledige stillinger.
Det kan ogsåværeaktuelt å utlyse egneovergangsstipend
til de nye masternei påventeav tiltredelsei
stipendiatstillinger.Da ivaretasforskertalentene
blantmasterstudentene
somenhetenesærligønskerskal
byggeen forskerkarriereved UiT.
Lære av de som lykkes
Som nevnt har «gamle»NFH og det nåværendeBFE-fak hvert år hatt en høy andel som har fullført
innen seksår. Hva er det BFE-fak gjør for å opprettholdestor produksjonover tid? Her blir studentene
alleredetidlig i studietrealitetsorientertom at studietskal gjennomføresinnen tre-fire år (avhengigav
finansiering),og at det er småmuligheterfor forlenging.Før oppstarthar fakulteteti tillegg dialog med
veiledernefor å sikre at prosjektetvil kunneværegjennomførbartinnennormerttid. De studentenesom
ikke levererframdriftsrapportblir blant annetkontaktetdirekte,og nårfinansieringennærmersegslutten
kontakteshver enkelt for å sjekkehvor mye arbeidsom gjenstårfor å kunnelevereavhandlingen.
Det er viktig at de andrefakultetenetar lærdomav hvordanph.d.-studentenefølgesopp ved BFE-fak,
og iverksetterlignendeoppfølgingav egnestudenter.Den ekspertisenBFE-fak inneharmåaltsåkomme
restenav UiT til gode.For ph.d.-studentenekosterdetekstratid og utsattkarrierebyggingnårdefullfører
mangeår etter planen.Dette har også betydningfor UiTs anseelsesom utdanningsinstitusjon;dårlig
studiegjennomføringkan medføreat godemastereikke søkerpå stipendiatstillingved UiT.
Obligatorisk kurs i veiledning av ph.d.-studenter
For noenår sidenble det etablertet kurs i veiledning av ph.d.-studenter.Stipendiatforeningen
TODOS
har i spørreundersøkelser
blant ph.d.-studenteneavdekketat noen er misfornøydemed veiledningen.
Kursing i å veilede dennegruppenstudenterkan bidra til at kvaliteten på veiledningenblir bedre,og
forhåpentligvisvil dettemedføreat flere gjennomførerstudiet tidligere. Kurset bærværeobligatorisk
for alle hovedveiledere,og ingen skal kunne bli oppnevnt som veileder før de innehar formell
veilederkompetanse.
Dette bør gjelde for alle, selv om de tidl igere har vært hovedveilederfor mange
ph.d.-studenter.
Mentorordning for nye og uerfarne veiledere
Nye og uerfarneveilederekan føle segusikre og alenetil trossfor at de har veilederkompetanse.
Ikke
alle får anledning til å starte som biveiledere og på den måten utvikle en trygghet i rollen. En
mentorordningsom varer minst ett år inn i veiledningsforholdetkan bøtepå dette.Fakultetenekan da
etablereen pool av erfarneveiledereom er villige til å påtasegen slik oppgave.
Innføre obligatorisk startsamtale mellom student og veileder
I en slik startsamtalevil det væreviktig å avklareforventningenehos veilederog studenter.Dette for å
unngåmisforståelsersenere.Det bør utformesensjekklistemedalle momentersommåavklaresmellom
veileder og student.Studentog veileder utformer i fellesskapen milepælsplanfor studiet.Planenmå
oppdateresjevnlig og justeresunderveisetterbehov.
Obligatorisk midtveisevaluering

Enkeltfakulteterhar alleredegjennomførtmidtveisevalueringover tid og har hatt godeerfaringermed
ordningen.I denneevalueringengjøresen gjennomgangav studietog progresjonenså langt, og det gir
et nytt blikk på arbeidetmed avhandlingenog hva som gjenstår.Det bør væreeksternemed i en slik
evalueringskomite,mendet kan værevanskeligå gjennomførepå noenfakultetersidendet vil medføre
storeøkonomiskekostnader.Dettevil væreen utfordring for de fakultetenesomhar sværtmangeph.d.studenter, slik som Helsefak. Siden det er stort mangfold av fag og fagtradisjoner bør hvert
fakultet/instituttfå anledningtil å leggeopp til en ordningsompasserbestved hver enhet.

Unngå å gi permisjoner for å utøve annet lønnet arbeid underveis i studiet
Planlagte,såvel somuforutsetteavbruddfra studiet,påvirkerhvor lang tid studentenebrukerpåstudiet.
Noen fagmiljøer benyttersegav ph.d.-studentenei ulike vikariater for å avhjelpeundervisningsbehov.
Det er ogsåforståeligat studenterønskersegarbeidserfaringfor å sikre sin videre karriere,ikke minst
vikariater i akademia.For mangeer slike vikariater en måteå forlenge stipendiattidenpå, og dermed
ogsåtiden til å arbeidemed avhandlingen.Fagmiljøenebør værerestriktive med å tilby stipendiater
vikariater,sidenerfaringenviser at detteforsinkerstudentenesprogresjonog gjør at de bruker for lang
tid på avhandlingsarbeidet.
Styringssignal
VIII.

UiT skal i løpet av høsten2016 etablereen tiltaksplanfor å øke gjennomføringsgraden
på
ph.d.-studiet.Tiltakeneskal væreimplementertved fakultetenesenesthøsten2017.

6. EU-FORSKNING
Interessenfor H2020er økt ved UiT.
UiTs forskeretar på segstørreroller enn tidligere i prosjektene.
UiT har 14 innvilgete H2020prosjektersålangt (2014 og 2015).
Med en suksessrate
på 14,7 % - er UiT nestbestav de norskeuniversitetene.
H2020-inntekterhar økt ved UiT fra 2014til 2015med20 %.
SamledeEU-inntekterved UiT i 2015er på 35,5 millioner kroner.
Storemobiliseringstiltakog økt satsingpå H2020gir resultater.

Bakgrunn
Den eksterntfinansiertevirksomhetener en integrertdel av UiTs forskningsvirksomhetog vil væreet
sværtviktig virkemiddelfor at UiT skal kunnevoksesomforskningsinstitusjon.Økt deltakelsefra UiT
i EU-forskningener et viktig virkemiddel for å øke kunnskapsproduksjonen
og utvikle fagmiljøer som
hevderseggodt internasjonalt. En viktig del av UiTs strategiplaner å få slagkraftigeforskningsmiljøer
til å hevesegbådenasjonaltog internasjonalt.En av hovedutfordringeneer å få styrket deltakelsenog
uttellingeni de sistetre åreneav EUs 8. rammeprogram,Horizon 2020 (2018-2020).
Eksternfinansieringav forskninger i økendegrad en viktig faktor i universitetenesforskningsstrategi,
og det er en klar sammenheng
mellom suksessen
innen eksternfin ansieringog kvalitetenpå søknaden.
Tiltak for å økekvalitetener derforviktige, menandrerammebetingelser
er ogsåavgjørendefor hvorvidt
prosjekter blir finansiert. UiT bør derfor jobbe på bred front for å sikre optimal finansiering av
forskningen,herundersikre at fakulteteneer godt representerti strategiskemøteplasserfor forskning,
og byggeropp langvarigerelasjonermedviktige (internasjonale)samarbeidspartnere.
Det er videre stor forskjell på finansieringskildene.I forhold til Forskningsrådet er bådekompleksitet
og inngangsterskelhøyere i EU-søknadene,og kvaliteten på søknadenehenger i enda større grad
sammenmed hvor godt vi har bygget om kompetanseog systemlenge før selve søknadsprosessen
starter. Med unntak av større prosjektsøkna
der som SFF og SFI, er det per i dag lite
forskningsadministrativ støtte til søknader rettet mot Forskningsrådet
. Fakultetsledelser og
forskningsseksjonerkommer ofte i inngrep med slike søknadsprosesser
på et sent tidspunkt, og har
dermedlite handlingsrom for å gi optimal støtte. Prosjektsøknadersom FRIPRO har selvsagtikke
sammebehov for langsiktig kvalitetssikringsom EU-søknader,men utgjør likevel samletsett en stor
«kostnad»for UiT i form av nedlagtarbeidstidi forhold til suksessraten.
Horizon 2020
Med Horizon 2020 (2014-2020) legger EU om sin programstruktur,og møterfremtidensutfordringer
med massivsatsingpå forskning og innovasjon.Horizon 2020 skal bidra til at europeiskforskning,
teknologisk utvikling og innovasjon fører til gode løsninger på felles utfordringer i fremtiden.
Demografi (eldrebølge),helse,klima, miljø, transportog sikkerheter blant de samfunnsutfordringer
som løftes fram. Tiltakenereflekterermålenei den tidligere lanserteEuropa2020 strategienfor smart,
bærekraftig og inkluderendeveksti et EU på vei mot år 2020.

H2020 fokusererpå tre hovedprioriteringer;framragendeutfordringer( ExcellenceScience
), industrielt
lederskap(CompetitiveIndustries) og sosialeutfordringer (SocietalChallenges
). H2020 vil takle de
samfunnsmessige
utfordringeneved å bygge bro mellom forskning og marked.Den markedsdrevne
tilnærmelsenomfatter partnerskapmellom privat sektor og medlemsstatenefor å slå sammende
nødvendigeressurser.Med fokus på Europassosialeutfordringer samler tilnærmingenressurserog
kunnskappå tvers av ulike felt, teknologierog disipliner, herundersamfunnsvitenskap
og humaniora.
A mbisjon for UiTs deltakelsei eksternt finansiert forskning
UiT har de sisteårenejobbet veldig bevist med å få flere søknadsinitiativ til EU, samtå øke kvaliteten
på disseog dermedtilslagsprosenten.UiT har ambisjonerom fortsatt økt deltakelsei EU-finansiert
forskning. Begrunnelsener at de europeiskeforskningsprogrammeneåpner for deltakelse i den
internasjonalekunnskaps
fronten og gjennomdettebidrar til kvalitet i vår virksomhet.For den enkelte
forskningsgruppen åpner europeiske forskningsprosjekter for samarbeid med de beste
forskningsmiljøenei Europa,og verdenfor øvrig, deltakelsei forskningsfronten,tilgangtil og deltakelse
i utvikling av nye forskningsresultater,
deltakelsei utvikling av ny kunnskapog samspillmed ledende
kunnskapsinstitusjoner
i Europaog ellers i verden,synlighetinternasjonaltog forskningsfinansiering.
Selv om deter mye pengerknyttettil EU-finansiertforskning,er detdefagligegevinstenesomer viktige
for UiTs fagmiljøer,og i mindregradde økonomiske.Motivasjonenligger i at rammeprogrammene
og
andre felleseuropeiskeinitiativer gir mulighet for samarbeid med de beste forskningsmiljøene
internasjonalt.
UiT har som mål å ha omfattendestøttefor fagmiljøer som ønskerå delta i EUs rammeprogrameller
randsoneprogram
mer. Pålitelig støttetil UiTs fagmiljøer er sværtviktig i satsingenmot EU-finansiert
forskning. Det er stort potensial for økt deltakelsebådei det nye rammeprogrammet
H2020 og andre
felleseuropeiskeinitiativer.
Det er fortsattfagmiljøerog lederevedUiT somikke ønskerå engasjeresegmot EU-finansiertforskning
eller somhar lav bevisstom de europeiskeprogrammen
e. Relativt få miljøer stårfor en stor del av UiTs
deltakelsei H2020 og i tidligere rammeprogrammer
. Samtidigsøkeren del sterkeog relevantegrupper
ikke EU fordi de alleredehar nasjonalemidler. Tilgangentil nasjonalemidler har de siste årenefor
enkeltemiljøer værtså god at de ikke har vurdertdet sominteressantå søkeom EU-finansiering.Dette
syneter nå i stor forandring,og mangeflere miljøer ennfør anserdet nå somen nødvendighetå seetter
forskningsmidlerutenforNorge.Dette drives også frem av at Forskningsrådeti økendegradforutsetter
aktivitet på EU arenaenfor de som har storebevilgningerfra Forskningsrådet(som for eksempelSFF
programmet).
Kapasitetsutfordringenhar vært trukket f ram av fagmiljøenegjennom hele FP7 og begynnelsen av
H2020 som en hovedutfordring.Fagfolkeneer så belastetmed andre oppgaverat deltakelsei EUprosjekterblir umulig. Her hjelper ikke administrativstøtte ± det er den faglige kapasitetensom er
utfordringen. UiT sliter også med manglendetilstedeværelse på den europeiskearenaen.UiTs
fagmiljøer klarer ikke å systematiskdelta i stor nok grad i europeisketeknologiplattformerog i andre
allianserog nettverk(COST, ERA-nett), der utlysningsteksterutformesog konsortier dannes.Dels er
det et kapasitetsproblem,og dels skyldesdet manglendeforståelseav betydningenav slik deltakelse.
Det er ogsåher selvfølgeligstorevariasjonermellom fagmiljøene,og noenfå miljøer er aktive.
UiT står foran noenhovedutfordringerinnen EU-forskningen:Å motivere og leggetil rette for fortsatt
økt deltakelsei EU-forskning, å øke søknadskvalitetenog å øke UiTs andel av inntektene i EUprosjektene.Det er stort potensialfor flere EU-finansierteprosjekteri mangeav UiT sine fagmiljøer.
Det er særligbehovfor å stimuleretil utarbeidelseav flere UiT -koordinertesamarbeidsprosjekter,
samt

om hvordan det administrative støtteapparatetinnen både søknads
- og driftsfasen bør arbeide,
organiseresog dimensjoneres.
Status

Offisielle tall fra EU-kommisjonen16. mars2016over søknadsinnsats
og uttelling i H2020for de
norskeuniversitete
ne viserat UiT ligger på andreplassmeden suksessrate
på 14,7% og 14
innvilgetesøknadersålangt (kun 13 av disseinnvilgeteprosjektenevisesi tabellennedenfor).
Tabell 6.1 H2020: Resultater per program i søknaderfor universit etenetotalt .
Universitet
UiB
UiT
UiA
NTNU
UiO
UiS
NMBU
UiN

Antall deltakelser
i søknader
179
94
33
359
363
25
73
10

Suksessrate
i innstilte prosjekter
33
13
4
40
36
2
4
-

18,4 %
14,7 %
12,1 %
11,1 %
9,9 %
8,0 %
5,5 %
-

Ekskl. 1.trinnssøknader
ved totrinnsprosesser
og ugyldigesøknader
Kilde: eCordasH2020 søknadsdatabase
(Kommisjonen)

UiT deltari omtrentdobbeltså mangeinnsendtesøknaderper år i H2020 sammenlignetmed FP7. Til
de første to utlysningsårenesendtevi fra oss henholdsvis65 (2014-call) og 60 (2015-call) søknader
(inkludert 1.trinnssøknaderved totrinnsprosesser).Så langt er omtrent 70 søknaderinnsendt eller
planlagttil årets2016-call. Detteer en veldig positiv økning,som samtidigviser en mye størrebreddei
fagmiljøenesomdeltari H2020enni de tidligere rammeprogrammene.
Detteviser at det er sværtviktig
å fortsettearbeidetmedmålbevisstemobiliseringstiltak.

Tabell 6.2 UiTs deltagelseog uttelling (2007-2015).
Søknadsår

Deltakelser
i søknader i innstilte prosjekter
2007
46
4
2008
17
5
2009
14
5
2010
27
9
2011
22
6
2012
27
4
2013
42
6
2014
65
7
2015
60
7

Inkludert 1.trinnssøknader
ved totrinnsprosesser
Kilde: Avdeling for forskningog utviklingsarbeid,UiT

UiT sender også fra seg mange flere koordinatorsøknaderper år enn vi gjorde i de tidligere
rammeprogrammene,
med 9 koordinatorsøknadertil 2014-callen og 12 til 2015-callen, og tallet
fortsetterå økei 2016.

UiT sin suksessratehar gått ned fra FP7, men det gjelder alle de norskeuniversitetene± og Europa
generelt.For heleFP7-perioden(2007-2014)haddeUiT 23,1 % suksessrate,
noesomvar dennestbeste
av alle de norskeuniversitetene.Vi har fortsatt sammeplasspå listen, og antall innvilgede prosjekter
går ogsåsakteoppover,samtidigsommangenye,og henholdsvisunge,forskereprøverseg.Det er mye
læring å henteav deltakelsei EU-søknader(og søknadssk
rivekurs rettet mot H2020),selv om ikke alle
fører til tildeling. Mangeungeforskeresom lærerå skrive godeEU-søknaderlykkes seneremed sine
søknadertil Forskningsrådetog andrenasjonalefinansieringskilder.Deltakelsei H2020kan derfor aldri
sieså væremislykket selv om tildeling fra EU uteblir. Videre viser erfaring at mangeikke lykkes med
sine EU-søknaderfør i andreeller tredjeomgang,så det er viktig å motivereforskeretil å videreutvikle
og sendeinn sinesøknaderflere ganger.
Tabell 6.3 nedenforviser resultaterper programi søknaderfra UiT så langt i H2020 (2014- og 2015calls), hvor førstetrinnssøknaderved totrinnsprosesser
er ekskludert.Her ser vi at UiT sine forskere
sender flest søknadertil Excellent Science pilaren og til FOOD og HEALTH innenfor Societal
Challengespilaren.

Tabell 6.3 H2020: Resultater per program i søknaderfor UiT
Programkortnavn
ERC
FET
INFRA
MSCA
Sum Excellent Science:
LEIT ADVMANU
LEIT ICT
LEIT SPACE
Sum Industrial
Leadership:
ENERGY
FOOD
HEALTH
SECURITY
SOCIETY
Sum SocietalChallenges:
INEGSOC
Sum Sciencewith and for
Society
Sum totalt H2020:

Antall deltakelser
i søknader
i innstilte prosjekter
10
1
2
7
3
32
2
51
6
1
6
1
1
8
1

Suksessrate
10,0 %
42,9 %
6,3 %
11,8 %
16,7 %
12,5 %

4
11
13
2
4
34
1
1

1
4
1

25,0 %
36,4 %
7,7 %

6

17,6 %

94

13

13,8 %

Ekskl. 1.trinnssøknader
ved totrinnsprosesser
og ugyldigesøknader
Kilde: eCordasH2020 søknadsdatabase
(Kommisjonen)

Av de 14 innvilgede prosjektenei 2014og 2015er seksprosjekterved NT-fak, seksved BFE-fak og to
ved Helsefak.

T abell 6.4 H2020: Innvilge de søknader(2014-2015.
Program kortnavn Akronym

UiT -forsker

Fakultet

UiT -rolle

År

Blue Growth

CLIMEFISH

MichaelaAschan

BFE fak

koordinator

2015

Blue Growth

ATLAS

Claire Armstrong

BFE fak

WP-leder

2015

MCSA-RISE

OceanMedicine

JeanetteAndersen

BFE-fak

partner

2015

HEALTH

SENSE-Cog

Theresevon Hanno

Helsefak

partner

2015

LCE

STEMM-CCS

StefanBuenz

NT-fak

partner

2015

ResearchInfra

ELIXIR -EXCELERA

NT-fak

partner

2015

ICT

WEKIT

Nils Willassen
PhuneetSharma&
VegardNergård

NT-fak

partner

2015

SFS

Discardless

Kåre Nolde Nielsen

BFE-fak

WP-leader

2014

FOOD

PrimeFish

Claire Armstrong

BFE-fak

partner

2014

MSCA-ITN

SAF21

MelaniaBorit

BFE-fak

koordinator

2014

ERC PoC

BLOBREC

Eiliv Lund

Helsefak

PI

2014

DRS

IMPROVER

NT-fak

WP-leder

2014

ResearchInfra

ENVRI PLUS

ChristerPursiainen
BenedicteFerre&
JürgenMienert
Nils Willassen&
Lars Ailo Bongo

NT-fak

partner

2014

NT-fak

partner

2014

ResearchInfra
EMBRIC
Kilde: A vdeling for forskningog utvikling, UiT

UiT kanogsåvise til en positiv økningde sisteårenenårdet gjelderEU-inntekter,bl.a. med20 % økning
i inntekterfra 2014til 2015.
Tabell 6.5 H2020: Inntekter UiT 2007-2015.
Søknadsår

EU-inntekter
(1000kr)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Kilde: Økonomiavdelingen,UiT

8 187
14 357
17 407
11 930
24 308
18 556
22 971
25 857
35 519

Mobiliseringstiltak H2020
Nøkkelentil økt suksesssyneså ligge i evnentil å mobilisereog motivere,og etablereen grunnleggende
forståelseav betydningenav deltakelsei internasjonaleforskningsprosjekterved UiTs fagmiljøer.Den
viktigste oppgavener derfor fortsatt mobilisering av fagmiljøeneog motivering for deltakelsei EUfinansiert forskning. Et betydelig arbeid er gjort bådemot slutten av FP7 og begynnelsenav H2020
nettoppfor å øke oppmerksomheten
på deltakelsei de europeiskeprogrammenei et faglig-strategisk
perspektiv.Dette viktige arbeideter gjort bådeav fakulteteneog Avdeling for forskning og utvikling
(AFU). Mobiliserings- og forankringsarbeidetvidereutviklesnå med vekt på sterkereoppfølging og
konkreteaksjoner.
AFU har i samråd med fakultetenesatt i gang noen store mobiliseringstiltakmot H2020, hvor de
viktigste er følgende:
H2020 Priority Program(årlig fra 2014),inkludert H2020 Project Initiation Handbook
Arctic MSCA-IF Program(i gangfra 2016)
ERC opplæringsprogram
(årlig fra 2013)
MSCA-COFUND søknad(frist september2016)
EU-nettverk«Arktisk Horisont»(sentinn til søknadsfrist20. april 2016)
AURORA Outstanding(planlagtmedoppstarti 2017eller 2018)
H2020 Priority Program
AFU har siden2014 ledetet målrettettiltak mot forskningsgrupperved UiT som har et størrepotensial
for å nå opp i de internasjonalekonkurransearenaene
og sommanmenerhar spesielleforutsetningerfor
å leveregodeprosjektsøknader
til Horizon 2020.Målet er at dissegruppeneskal kunneetableresegi
det europeiskeforskningstoppsjiktet.Utvelgelseav gruppergår på produktivitet,muligheterog EU sine
satsinger.
Inntil 5-10 grupperhar blitt valgt ut per år de sistetre årene(2014,2015og 2016-calls). Dissegruppene
har fått tilbud om særskilt oppfølging av EU-rådgivere ved UiT (ressursgrupper),samt tilbud om
deltakelsepå en-dagsLogic Train/ConceptWorkshop, etterfulgt av individuelle oppstartsmøter.
De har
ogsåfått posisjoneringsmidler(NOK 100 000 per gruppe)og pre-evalueringav eksternekonsulenter.
Fra og med 2017-utlysningen blir dette til H2020 Priority Program med litt annen struktur, hvor
forskerekan selv meldesin interesse,løpendesøknadsfristtil opptaki programmet,tettereoppfølging,
bindendetidsfrister,nettsidemedsamletinformasjon,tilgang til eksternekonsulentertil pre-evaluering
av søknaderfør innsendelse,samt belønningsmidler(100 000 NOK per gruppe,for hver innsendte
søknad)i tillegg til muligheterfor PES-midler. Det arbeidesogsåmed egenhandboksom gir støtte og
råd til søknadsutforming.
Formålet med programmeter å kunne tilby mer spissetog skreddersyddadministrativ støtte til de
forskernesomønskerå lagekoordinatorsøknad
mot utlysningeri H2020.Programmetskal påsikt kunne
føre til flere H2020søknaderhvor UiT forskereer koordinatorer.
Arctic MSCA-IF Program
Norske søkere (UiT forskere inkludert) sender for få søknadertil EUs finansieringsordningfor
internasjonalforskermobilitetMarie Skáodowska-Curie Actions (MSCA). Institusjonenevåre utnytter

derfor ikke mulighetenelike bra som mangeandreland. MSCA har fire tiltak: Individual Fellowships
(IF), InternationalTraining Networks(ITN), COFUND og RISE. UiT sineforskeresøkeri økendegrad
om ITN (16 søknaderi 2014, derav fire koordinatorsøknader;14 søknaderi 2015, derav fem
koordinatorsøknader;
og 11 søknaderi 2016,deravtre koordinatorsøknader).
For InternationalTraining
Networks er den norskesuksessratenpå 6,7 % (gjennomsnittEuropa6,9 %). Veldig mangeforskere
søkerom ITN fordi detteprogrammeter «bottom-up», åpenfor alle fagfelt.
Norsk suksessratefor Individual Fellowshipsble i 2015 på 5,9 %. Gjennomsnittligsuksessratefor
søknadersett som «avsenderland»
er 14,1 %.
En nøkkel til bedre kvalitet i norsk forskning, er at norske forskere og fagmiljøer deltar mye mer i
internasjonaltforskningssamarbeid.Det betyr at flere norske forskere må reise ut og arbeide ved
utenlandskeinstitusjoner, og at norskeinstitusjonertar imot flere utenlandskeforskere.Norskeforskere
har alt å vinne på å tiltrekke segforskerefra en større«pool»ennden norske.Fagmiljøersomblir kjent
for høy kvalitet i forskningenblir attraktive for dyktige forskere, og det styrker fagmiljøene.For den
enkelteforsker som vil utvikle segfaglig, er det en fordel å oppholdesegen eller flere perioderved en
utenlandskinstitusjon,samarbeideinternasjonalt,byggesegfaglige nettverkog få mulighettil å utvikle
enda bedreprosjektideer.Det gir igjen mulighetfor å søkeog oppnåinternasjonalfinansiering,somfor
eksempelERC.MSCA er en god ordningbådefor å henteungetalentertil UiT og for UiT sineforskere
somvil ut. MSCA er dessutenanerkjenti storedelerav verden.For UiT sineungeforskeresomvil delta
internasjonalt,er MSCA-stipendetet kvalitetsstempelsom gjør forskeren attraktiv for utenlandske
institusjonerog fagmiljøer.PåsammemåtehjelperMSCA-søknaderUiT medå styrkesitt internasjonale
renommé.
UiT sine forskeresøker i liten grad MSCA-IF utreise,samtidig som det har vært liten interessefor/
kjennskaptil mulighetenefor å hente inn gode postdoc-kandidatergjennom MSCA-IF. MSCA er
tematiskåpentog alle disipliner kan søkeom støtteher. Et forsterketarbeidfor å få fram godesøknader
her bør prioriteres. AFU lanserte i 2016 «Arctic MSCA-IF Program».Hensikten er å rekruttere
talentfulle, unge postdocsutenfor Norge, som har sammenfallendeforskningsinteressemed våre
forskereved UiT. Programmetble annonsertved UiT høsten2015og 30 veiledereved UiT ble valgt ut
til å delta. Veiledereog AFU skrev fag-spesifikkeannonserfor å lete etter talentfulle yngre forskere
som ønskerå delta på programmet.Vi mottok hele146 søknadertil fristen i mars2016.Av dissevil 32
forskerenå få tilbud om å kommetil UiT i begynnelsenav juni 2016 for et to-dagersArctic MSCA-IF
Symposium
. Her vil søkerneha individuellemøtermedsineveiledereved UiT, samtidigsomAFU tilbyr
alle deltakere felles MSCA-IF skrivekurs. Deretter vil kandidater kunne starte søknadsskrivingen
sammenmed sin veileder.Søkernetilbys støttefra forskningsrådgiverepå fakultet og AFU, samtpreevalueringav søknadengjennomeksternekonsulenter.Programmetvil omfatteEuropean Fellowships
(EFs)somvil kunnegi oppholdved UiT i 12-24 måneder.Det er oppretteten egennettsidemedsamlet
informasjonom detteprogrammet,samtlaget Step-to-Stepguidetil søknadsutforming.
Ettersomdettetiltaket har blitt sværtgodt mottatt,bådeav veiledereved UiT og yngreforskerefra hele
verden,er det ønskeligå fortsettemeddetteprogrammethvert år. Samtidigblir nestestegå mobilisere
for MSCA-IF utreisefor UiT s internekandidater.UiT bør for eksempeloppmuntretil å brukedettesom
planleggingav forskningsterminopphold.
MSCA-IF utreisekan ha varighetopptil tre år, to i utlandetog
ett i Norge.
ERCopplæringsprogram
AFU har fra 2013årlig hatt målrettetetiltak mot utvelgelseav godeERC-kandidaterved UiT. Dissefår
delta på et internt ERC Training Program, med særskiltoppfølgingmot søknadsinnsendelse.
Tildeling
av ERC stipender noe av det mestprestisjefylteen forskerkan få i Europa.I tillegg til å gi den enkelte

forsker unike forskningsmuligheterog stor faglig anerkjennelse, er ERC viktig for synlighetenog
benchmarkingenav europeiskeuniversiteter.Det er ikke realistisk at UiT sendermangesøknadertil
dette virkemiddelet per år, men det bør arbeidessystematiskfor å få fram gode søknadertil hver
søknadsfristog gi søkernegod støtte.
ERC opplæringsprogrammetinkluderer samlinger med lokale EU-rådgivere hvor deltakere får
opplæringom EU-systemet,struktureni H2020, informasjonom ERC, krav til søknaderog råd om
søknadsskrivingog oppbyggingav prosjektbeskrivelse
. De fleste årenehar det også vært tilbud om
fellessamlingmed spesialistfra konsulentfirma,samt individuelle samtalermed aktuelle søkereog
tilbud om pre-evalueringav søknaderfra bådeAFU og eksternkonsulent.
Søkeretil ERC Startingog ConsolidatorGrant som kommervidere til Steg2 av evalueringsprosessen
må dra til Brusselfor et intervju. Detteintervjueter av stor viktighet ± og er obligatoriskfor deltakerne.
AFU har de siste årenedekket en del av kostnadeneved reisen til Brussel i forbindelse med dette
intervjuet, samt satt opp tilpasset intervjutrening ved UiT i forkant; bla med ekstern konsulentog
ekspertpanel.
MSCA-COFUND søknad
AFU er i gang med en MSCA-COFUND søknad, med frist i september2016. COFUND er
samfinansierin
g av stipendprogrammerpå dr.grads- og postdoktornivå,der transnasjonalmobilitet
inngår.I vår søknadsøkervi om 30 postdoktorstillinger,somvil kunnekommetil UiT i 2-3 bolker over
en 5-års periode.Formålet er delvis det sammesom med Arctic MSCA-IF Program (se overfor); å
rekrutteretalentfulle,ungepostdocsutenfor Norge til UiT, samtidigsom vi ønskerå øke mulighetene
for utreisefor internekandidaterved UiT.
EU-nettverk«ArktiskHorisont»
AFU har ogsåsendtfra segsøknadtil DIV -INT programmeti Forskningsrådet(frist 20. april 2016)om
EU-nettverket«Arktisk Horisont».Dette er en utlysning av midler til EU-nettverkfor mobiliseringtil
H2020.Overordnetmål er å bidra til økt mobiliseringog deltakelsei H2020,gjennomøkt kompetanse,
bedre samarbeidmellom nøkkelaktører,læring,deling av god praksisog utvikling av allianser.
Målsetningeni Arktisk Horisont er forankret i Fylkesplanenfor Troms (2014-2025) sitt mål om at
regionen skal være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og tiltrekke seg kompetent
arbeidskraft,kapital og nyskapendevirksomheter.Hovedmåletmed å etablereArktisk Horisont (hvor
UiT er prosjekteier)er å stimuleretil økt deltakelseog økt suksessrate
for regionaleaktøreri H2020.
Arktisk Horisont vil spesielt ha fokus på mobilisering av bedrifter, FoU-miljøer og offentlig sektor i
regionen. Nettverket skal legge til rette for tettere kobling og kompetanseutvekslingmellom
kunnskapsmiljøene,bedriftene, virkemiddelaktørene og Troms fylkeskommune som regional
myndighet,slik at flere aktørerdeltarog lykkes i H2020.
Arktisk Horisont har for 2017/2018valgt å ta utgangspunkti to av fire tematiskekompetansemiljøeri
fylkeskommunensFoU-strategi:bionæringerog rom/jord. Disseto miljøeneer nasjonaltledendeog har
betydeligpotensialeinnenH2020.De representerer
modenhet,tyngdeog en balansemellom offentlige,
private og virkemiddelaktører.Miljøene har erfaring fra EU samarbeidog har en kritisk massemed
kjernekompetanse
somkanstyrkes,menogsådelesmedandreaktørersomikke er like modne.Miljøene
er stabile,medgodelangsiktige mulighetertil å søkeEU-finansiering.Man vil gjøre en årlig vurdering
av hvor vellykket arbeidetmedde tematiskemiljøenehar vært,og vi ønskerå inkludereandretematiske
miljøer etterhvert for å stimulerenye aktørerfor deltagelsei H2020.

A ktuelle søknadsmuligheter settes på agendaen, informasjonen spisses, nye søkere får
kompetanseerfaring
fra de med erfaring, bedrifter møter forskerepå sammefagtema,forskere får en
mulighet til å møte bedrifter som er interesserti å søkeH2020, støtteapparatetinformererog bidrar i
partnersøk.
Aurora Outstanding
Aurora Outstandinger et nytt karrierefremmende
programfor ungefremragendeforskereved UiT. Med
erfaringav utvelgelseav prioriterte grupper(H2020Priority Program) og ERC opplæringsprogra
m ser
vi behovetfor å lansereet mer langsiktig «stjerneprogram»
for våreyngreforskere,somet viktig ledd i
dereskarrierebygging.Dette vil bli lanserti 2017/2018,der inntil 20 forskereved UiT kan deltai et toårlig program(hvor ti nye forskereblir tatt opp på programmetårlig). Disseforskernevil, i samarbeid
medfakultetene,bli håndplukketav AFU. De børalle haoppnåddtoppevalueringeri fagfellevurderinger
og væregodt i gangmeden internasjonalforskerkarriere.Utvelgelseer basertpå (a) f aglig eksellensog
forskningserfaring
, (b) tidligereerfaringmedeksternfinansieringog/ellerhøy scorefra Forskningsrådet
og (c) karriereprofilog potensialefor en fremragendeforskerkarriere(ERC-stipend).
Målet er å støtteutviklingen av nye forskertalentersom skal etablereseg på høyt internasjonaltnivå;
mot ERC-stipend,ledelseav koordinatorprosjekti H2020eller ledelseav SFF/SFI.
Hver programsyklusblir på to år, hvor de utvalgteforskernemøtesto gangeri semesteretmedfokus på
ulike temaer som; hva er ground-breaking, ledererfaring, internasjonalisering og mobilitet,
mediatrening, profil på internett, bibliometri osv. Det vil bli oppnevnt en intern og en
ekstern/internasjonalmentor for hver kandidat. Forskerne lager langsiktige kvalifis eringsplaneri
samarbeid med mentor/støtteteamrundt sin egen karriere ± inkludert publisering, H-index,
internasjonalisering,
forskningsledelse,
utenlandsopphold
osv. Aurora Outstandingvil gi mer langsiktig
oppbyggingav karrieremot ERC.
Planener videre at forskeresom har kommettil UiT via vårt Arctic MSCA-IF program,samtde som
får tilbud om «innstegsstillinger»ved UiT ogsåblir tatt opp på Aurora Outstanding.
Andre tiltak:
COST Actions, ERA-net og JPI-programmer(Joint ProgrammingInitiativ ) er alle viktige arenaerfor
informasjon,nettverksbyggingog deltakelsei europeiskforskning,ikke minst for yngre/ferskeforskere
som på sikt ønskerå delta i EUs rammeprogrammer.
UiT bør væreen mer aktiv deltakeri relevante
plattformerog nettverki Europa. Aktiv deltakelsepå stakeholder/brokerage
meetingsi Europaer også
et viktig ledd i nettverksbygging.AFU planleggeret åpent informasjonsmøteved UiT om COST i
2016/2017.Dessverreopplevervi i stadig størregrad at COST-nettverkenesetteret øvre tak på hvor
mye reisenkan koste for eksempel,noe som gjør at det ofte er vanskeligå delta fra norsk side uten å
betaledeler av deltakelsenselv. Forskningsrådethar ogsåavviklet sin COST-støtteordning.UiT bør
vurdereå setteav midler til å dekkedifferansenmellom hva COST-nettverkenekan tilby og faktiske
reiseutgifter. Store og små informasjonsmøterved fakulteter/institutter/forskergrupper
med lokale
rådgivere,AFU, National ContactPoints (NCPer)ved Forskningsrådetplanleggesetterbehov.
Det bør arbeidesmer systematiskfor å få flere UiT forskereinn somevaluatoreri evaluerings-panelene
i EU-systemet.Dette vil gi økt kompetansepå søknadsbehandling
i EU og bedreforståelseav hva som
skal til for å nå opp.Spredningav informasjonog kompetans
e etterdeltakelsei prosessene
i EU er også
viktig .

For å sikre langsiktig og strategiskoppmerksomhetpå de muligheter som finnes innenfor de ulike
europeiskeforskningsprogrammene
bør forskergrupperfå et særligansvarfor aktivt å følgeopp utvalgte
områder, i nær dialog med andre relevante fagmiljøer, og i samarbeidmed det administrative
støtteapparatet
ved UiT.
Styringssignal
IX.

For å økefinansieringenav forskninggjennomEUs rammeprogramskal UiT etablereet sett
interneprogramsom bådeskal byggekompetanseog motiverevåre forskeretil å søkeog
lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.

7. VITENSKAPELIG PUBLIS ERING OG OPEN ACCESS
Etter innføring av ny publiseringsindikatorøkte antall publikasjonspoengved alle norske
universiteterog de f lesteav UiTs fakulteter/enheteri 2015.
UiT beholder sin andel av publiseringen i UH -sektoren etter innføring av ny
publiseringsindikator.
Kvinnelige forskereved UiT har i 2015 fortsatt den høyesteandelenpubliseringsammenlignet
medfordeling av forfatterandelermellom kvinner og mennved de øvrigenorskeuniversitetene.
Andelen Open Access-publiseringen ved UiT er på sammenivå som i 2014, og vi har ikke
oppnåddønsketveksti andelegenarkiverte publikasjoner.
Vitenskapeligpublisering av forskning er en vesentligdel av kunnskapsproduksjonen
ved UiT. Alle
vitenskapeligepublikasjoneri 2015ble rapporterttil Databasefor statistikkfor høgreutdanning(DBH)
1. april 2016. Publikasjonspoengbrukes som en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig
publisering.Indikatoreninngår som en av flere indikatoreri den resultatbaserte
finansieringsmodellen
for institusjonenei universitets- og høgskolesektoren.
I evalueringenav den norskepubliseringsindikato
ren fra 2014 (Aagard m.fl. 2014),31 ble manglende
fagfeltnøytralitetpåpektsomensvakhetvedindikatoren.Ulike tradisjonerfor samforfatterskap
innenfor
ulike fagområderkanslå urettmessigut i indikatoren.For å kompenserefor manglendefagfeltnøytralitet
er beregningsmetoden
for publikasjonspoengendretfra og med 2015-data32. For perioden2010-2015
anslåsden nye beregningsmetoden
å øke publiseringenmed ca. 40 % i UH-sektoren.Etter den nye
metodener det samledeantall publikasjonspoeng
ved universiteterog høgskoleri 2015 snaue22 000,
mot ca. 15 350 etter gammelberegningsmetode.
Resultater for UiT i 2015
UiT haddesitt hittil bestepubliseringsåri 2014, med en vekst i publikasjonspoengpå 10,5 %. I 2015
har UiT en vekst i publikasjonspoengpå 42,9 %. 33 Veksten skyldes innføringen av ny
publiseringsindikator,da UiTs publikasjonspoengi 2015 beregnetetter gammelmetode,viser en svak
tilbakegangpå -0,9 %.
For UH-sektoren samlet finner vi en vekst i publikasjonspoengi 2015 på 43,8 %, som vist for
universitetenei tabell 8.1. Sammen
stilt medpublikasjonspoeng
for universitetenefor 2015ettergammel
beregningsmetode,
servi i tabell 8.2 at vekstenprimærtskyldesinnføringenav ny publiseringsindikator.
Alle institusjonenefår flere poengetter ny beregningsmetode,
men i sværtvarierendegrad, særligsett
for UH-sektorenunder ett. Generelt øker publikasjonspoengene
mer ved etablerteuniversiteterog
vitenskapeligehøgskolerennvedhøgskoler.Beregningerav publikasjonspoeng
etterny metodebakover
i tid, har bekreftettendenseni publiseringsmønsteret
som man har sett tidligere. Publiseringeni UHsektorenhar hatt en kraftig vekstfram til 2012,for deretterå ha flatet mer ut. UiT har imidlertid hatt en
økning fra 2012til 2015.
31

Evalueringav den norskepubliceringsindikatoren(Aagardm.fl. 2014)
Ny beregningsmetode
for publiseringsindikatorbeskrivesi Tilstandsrapportfor høyereutdanning2016,s. 96
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff233dff1b2a48359ee92c7e1b4eb8
76/tilstandsrapport2016_endelig_nettversjon.pdf
33
Dersomikke annetoppgis,er publiseringsresultatene
for UiT i 2015 ikke inkludert tidligere Høgskoleni Harstadog
Høgskoleni Narvik. De tre institusjonenerapportertehver for segpubliseringsresultater
for 2015.
32

Tabell 7.1 Universitetenespublikasjonspoengi 2015.34
Publiseringsnivå( %)
Publ.poeng Endringfra
ForfatterAndelpoeng
2015
2014
andeler
UH-sektoren
Universiteter
NMBU
NTNU
UiA
UiB
NU
UiO
UiS
UiT
HiH
HiN

21968,0
17704,7
948,1
4380,6
686,0
3058,4
284,0
5826,9
739,1
1784,4

43,8%
47,9%
42,2%
44,7%
22,6%
56,3%
75,5%
51,1%
48,0%
42,9%

100,0%
80,6%
4,3 %
19,9%
3,1 %
13,9%
1,3 %
26,5%
3,4 %
8,1%

14837,7
11 460,4
641,2
2832,4
522,3
1910,1
211,6
3588,9
518
1235,8

21,9
59,9

4,3%
-4,4%

0,1 %
0,3 %

24
49,1

Antallpubl.

Nivå 1

Nivå 2

Publikasjonsform (%)
Periodika- Antologiartikl
Monografier
artikler
er

981
3929
679
2980
272
5491
690
1843

78,2%
75,9%
83,0%
76,8%
83,3%
74,5%
73,6%
72,3%
79,9%
78,3%

21,8%
24,1%
17,0%
23,2%
16,7%
25,5%
26,4%
27,7%
20,1%
21,7%

77,5%
79,9%
88,4%
81,5%
65,7%
84,5%
55,3%
79,7%
74,1%
78,4%

21,1%
18,8%
10,8%
17,8%
32,1%
14,3%
41,5%
18,7%
24,5%
20,6%

1,4 %
1,3 %
0,8 %
0,7 %
2,1 %
1,3 %
3,2 %
1,6 %
1,4 %
1,0%

30
67

100,0%
92,7%

0,0%
7,3%

62,6%
95,2%

37,4%
4,8%

0,0 %
0,0 %

Kilde: DBH

Tabell 7.2 Universitetenespublikasjonspoeng2014-2015,ny og gammel beregningsmetode.
NU
NMBU
NTNU
UiA
UiB
UiO
UiS
UiT

2015
2014
ny_beregning
161,80
284,00
666,80
948,10
3026,90
4380,60
557,00
686,00
1956,40
3058,40
3856,90
5826,90
499,30
739,10
1248,80
1784,40

2015
endring
gml_beregning
75,5%
225,90
42,2%
610,13
44,7%
3166,73
22,6%
517,66
56,3%
2006,33
51,1%
3807,97
48,0%
563,32
42,9%
1238,06

endring
39,6%
-8,5%
4,6%
-7,1%
2,6%
-1,3%
12,8%
-0,9%

Kilde: DBH og CRIStin

Fra 2013til 2014styrketUiT sin andelav publikasjonspoeng
i UH-sektorenfra 7,2 % til 8,2 %. Denne
andelenhar UiT nærtbeholdti 2015 etter innføring av ny publiseringsindikator(8,1 %). OgsåNTNU,
UiB og UiO beholderomtrentnøyaktigsammeandeli sektoren.
For UH-sektorensamlethar antall publikasjonspoeng
per faglige årsverkhatt en svaktfallendetendens
i periodenetter 2012, menspublikasjonspoengene
har økt. En forklaring på fallet er at antall faglige
ansattesiden2012 har vokst mer enn publiseringen.Økningeni publikasjonspoeng
per faglige årsverk
ble i stor grad tatt ut før 2012, slås det fast i Tilstandsrapport for høyereutdanning2016. UiT hadde
med sine godepubliseringsresultater
i 2014 en økning i gjennomsnittstallfor antall publikasjonspoeng
per undervisnings
-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-årsverk) og per førstestilling i 2014. I
2015økergjennomsnittstalletytteligere,mendetteskyldesnåinnføringenav ny beregningsmetode.
UiT
har fortsatt lave gjennomsnittstallfor publisering per fagårsverksammenlignetmed de andre store
universitetene(tabell 6.5 i Nøkkeltall).
Nivå 2 omfatterde mest prestisjefullepublikasjonskanalene,
og publiseringi dissegir høyereuttelling
i finansieringssystemet
til UH-sektoren.Skillet mellom to nivåer for publikasjonskanaler
er innført for
å gi forskernenoe å strekke seg etter og for å unngå forflatning av publiseringsmønsteret.
Nivå 2kanaleneskal per definisjonståfor om lag 20 % av densamledepubliseringen,og UiT har de sistefem
årenehatt resultaterfor publiseringpå nivå 2 somhar ligget rundt dettesjiktet. I 2015finner vi for UiT,
34 Omfattersamletvitenskapeligpublisering(vitenskapeligemonografier/bøker,
vitenskapeligeartikler i

tidsskrifter,serierog
antologier)i tråd medKunnskapsdepartementets
instruksfor rapporteringav vitenskapeligpubliseringi helse-, institutt- og
UH-sektorhttps://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html

og ogsåfor de øvrigeuniversiteteneunntattNMBU, en oppgangi andelpubliseringpå nivå 2 (figur 6.7
i Nøkkeltall 2015). Noe av forklaringen på dette er det grunn til å tro skyldes den nye
publiseringsindikatoren.
Andel publiseringpå nivå 2 kan forståssomen indikator på kvalitetenved forskningensompubliseres.
Som et slikt mål er den imidlertid begrenset.Data og indikatorerfor sitering fra publikasjoner,kan gi
langt bedre innsikt i betydningen eller innflytelsen («impact») en publikasjon har innenfor
forskningsverden
en. Slike indikatorer sier ikke noe om hvor godt forskningener gjennomført,men
indikerer nærmereforskningens«bruksverdi».Når siteringsindikatorerbrukesfor å sammenlignepå
tvers av fagområder,er det sentralt at det brukes relative siteringsindeksersom justerer forskjeller
mellom fagområdernår det gjelder bl.a. siteringspraksisog -hyppighet.Data som tas ut av CRIStinsystemet inneholder ikke siteringstall, og siteringsdata fra publisering må derfor hentes fra
internasjonaledatabaser. Internasjonaledatabaserfor publiseringsdatadekker imidlertid ikke all
publisering innenfor alle fagområder,noe som gjør at siteringsindekserkun i varierendegrad gir et
fullstendigbilde av publiseringeninnenfor ulike fag ved norskeinstitusjoner. Det er et mål å kunneta i
bruk verktøy for å anvendesiteringsdatai kombinasjonmed CRIStin-data for å gjøre mer dekkende
analyserav forskningspubliseringen
ved UiT.
Beregningenav publikasjonspoengbasererseg på rapporteringav publikasjonerinnenfor tre ulike
publikasjonsformer
; artikler i tidsskrift (periodika-artikler), artikler i vitenskapeligeantologier og
monografier (enkeltståendevitenskapelige bokverk). Fordeling av forfatterandeler på de ulike
publikasjonsformenehar for UiT som for resten av sektorenholdt segnoksåstabil gjennomflere år. I
2015 finner vi et oppsvingi forfatterandelerfor tidsskriftsartiklerbådefor UiT, og for sektorensamlet
(figur 6.8 i nøkkeltall)
Tilstandsrapportfor høyereutdanning2016 framheverUiTs publiseringsresultatersammenliknetmed
de øvrigenorskeuniversitetenepå to områder.Det enegjelderpubliseringentil de kvinneligeforskerne
ved UiT. Universitetenehar stor variasjonnår det gjelder kvinnenesandelav forfatterandeler.UiT har
over flere år værtpå topp blant universitetene,såogsåi 2015, hvor UiTs kvinneligeforskerestårfor 42
% av forfatterandelene.NTNU har lavestandelforfatterandelerav kvinnelig ansattemed 28 %, mens
gjennomsnittetfor kvinnersandel av forfatterandeleneved statlige UH-institusjoneri 2015 var 36 %.
Variasjonen mellom institusjonenehenger sammenmed andel kvinner blant faglige ansatteog i
førstestillinger, og også sammenmed institusjonenesfagprofil. UiT har en høy andel kvinnelige
forskere. Nøkkeltall fra DBH viser at UiT i 2015 har 48,7 % andel kvinner i UFF-stillinger, mens
NTNUs andeler 39,3 %.
Resultater for UiTs enheter
Tilsvarendesomfor institusjonenei UH-sektoren,gir innføringenav ny publiseringsindikatormedfå
unntaken generellveksti publikasjonspoengfor fakulteterog enheterved UiT i 2015.Ny
beregningsmetode
gjør det utfordrendeå se utviklingen ved enhetenesammenlignetmedtidligere år,
og suppleresderfor her medtall beregnetettergammelmetode.

Tabell 7.3 Enhetenespublikasjonspoeng i 2015.
Publiseringsnivå( %)
Publ.poeng Endringfra
ForfatterAndelpoeng
2015
2014
andeler
UiT samlet
UB
TMU
NT-fak
IRS-fak
HSL-fak
BFE-fak
Kunstfak
Jurfak
Helsefak
Ledelse/adm.

1784,4
19,4
46,5
352,3
43,0
418,5
246,9
3,2
53,6
600,8
0,3

42,9%
296,6%
49,0%
78,4%
72,4%
-11,4%
63,2%
-33,8%
11,4%
91,4%
0,0%

100,0%
1,1 %
2,6 %
19,7%
2,4 %
23,5%
13,8%
0,2 %
3,0 %
33,7%
0,0 %

Antallpubl.

1235,8
14,80
36,5
208,7
35,3
340,4
168
3,5
38,8
389,4
0,5

1843
18
57
332
46
402
284
5
40
856
1

Nivå 1
78,3%
55,8%
82,5%
75,4%
87,3%
77,6%
81,8%
85,7%
52,6%
81,0%
100,0%

Nivå 2
21,7%
44,2%
17,5%
24,6%
12,7%
22,4%
18,2%
14,3%
47,4%
19,0%
0,0%

Publikasjonsform (%)
Periodika- Antologiartikl
Monografier
artikler
er
78,4%
49,0%
76,5%
91,7%
52,5%
52,0%
88,1%
57,1%
34,5%
98,3%
0,0%

20,6%
44,2%
23,5%
8,3%
45,3%
45,8%
11,9%
42,9%
57,7%
1,7%
100,0%

1,0 %
6,8 %
0,0 %
0,0 %
2,2 %
2,2 %
0,0 %
0,0 %
7,7 %
0,0 %
0,0 %

Kilde: DBH

Tabell 7.4 Enhetenespublikasjonspoengi 2014-2015,ny og gammel beregningsmetode.

UiT samlet
UB
TMU
NT-fak
IRS-fak
HSL-fak
BFE-fak
Kunstfak
Jurfak
Helsefak

2015
2014
ny_beregning
1248,8
1784,4
4,9
19,4
31,2
46,5
197,5
352,3
24,9
43
472,1
418,5
151,3
246,9
4,8
3,2
48,1
53,6
313,9
600,8

endring
42,9%
296,6%
49,0%
78,4%
72,4%
-11,4%
63,2%
-33,2%
11,4%
91,4%

2015
andel univ.
gml_beregning endring andel univ.
100,0%
1238,06
-0,9%
100,0%
1,1%
17,78
262,9%
1,4%
2,6%
32,57
4,4%
2,6%
19,7%
226,14
14,5%
18,3%
2,4%
32,49
30,5%
2,6%
23,5%
377,28
-20,1%
30,5%
13,8%
143,3
-5,3%
11,6%
0,2%
3,2
-33,3%
0,3%
3,0%
52,3
8,7%
4,2%
33,7%
352,64
12,3%
28,5%

Etter ny beregningsmetode
ser vi at Helsefak,NT-fak, IRS-fak og BFE-fak har den størsteveksteni
publikasjonspoengi 2015. Beregnetetter gammelmetodeviser tabell 8.4 at bildet er noe annerledes
,
hvor IRS-fak har størst økning i publikasjonspoengmed 30,5 %, deretterNT-fak og Helsefak.Etter
gammelberegningsmetodehar BFE-fak faktisk en nedgangi publikasjonspoengi 2015,noe som viser
at den nye beregningsmetoden
kan få storeutslagpå enhetsnivå.
Hvordandennyepubliseringsindikatoren
virker inn på beregningav publikasjonspoeng
mellomde ulike
fagområdene,ser vi særlig av endringenei andelendet enkeltefakultets publiseringutgjør av UiTs
publisering. Helsefak har over år hatt det høyesteantallet publikasjonerblant fakultetene.Målt i
publikasjonspoenghar likevel publiseringenved HSL-fak flere år utgjort en større andel av UiTs
publikasjonspoeng.Ved innføringen av ny publiseringsindikatortar Helsefak den største andelen
publikasjonspoengved UiT. Det sammeser vi av endringenefor andreenheter som har en stor andel
sampubliseringmedandreinstitusjonerog internasjonaltsamarbeid.
I dennemeldinga går vi ikke inn på resultatenetil institutt og andreenheterunderfakultetene.Verdt å
framheveer likevel de positive tallene for utviklingen ved NT-fak for Institutt for kjemi, Institutt for
ingeniørvitenskapog sikkerhet og Institutt for fysikk og teknologi, ved HSL-fak for Institutt for
arkeologiog sosialantropologiog Institutt for kultur og litteratur, ved BFE-fak ved Institutt for arktisk
og marin biologi og Handelshøgskolen
i Tromsø, og ved Helsefakfor Institutt for samfunnsmedisin,
Institutt for medisinskbiologi og Institutt for helse- og omsorgsfag
.
I 2014 haddeFakultet for humaniora,samfunnsvitenskap
og lærerutdanning(HSL-fak) en økning i
publikasjonspoengpå hele 52 %. Framgangenskyldtes da for en stor del vekstenved Institutt for

lærerutdanningog pedagogikk (ILP), som gikk fram med 118,9 % økning i publikasjonspoeng.
Publiseringsaktiviteten
har ikke holdt sammenivå i 2015, og instituttet går tilbake, men holder likevel
et høyerenivå enn hva vi finner for årenefør 2014.Det har vært interessantå følge utviklingen for de
tidligere høgskolemiljøene
, ogsåinnenfor helse- og omsorgsfagog ingeniørfag.For 2015 ser vi i figur
8.1 at bådeInstitutt for helse- og omsorgsfag(IHO) og Institutt for ingeniørvitenskapog sikkerhet(IIS)
fortsetterden positiveutviklingen i publiseringstallvi har settde senereårene.

Figur 7.1 Publikasjonspoengved ILP, IHO og IIS i perioden2010-2014.
Kilde: DBH og CRIStin

Mens UiT sominstitusjonhar lave gjennomsnittstallfor publikasjonspoeng
per faglig ansatt,viser tall i
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016 at Tromsø museum – universitetsmuseet (TMU)
publiserer godt. Universitetsmuseene
ligger i gjennomsnittpå 1,45 publikasjonspoengper faglige
årsverk, og TMU har det tredjehøyestegjennomsnittper faglige årsverkfor 2015 blant museene( 1,65
publikasjonspoengper fagårsverk). Kunnskapsdepartementet
har hatt en nasjonal FoU-satsningfor
universitetsmuseene.
Tre prosjekter ble tildelt over 5 millioner kroner årlig i perioden 2009-2014
gjennomForskningsrådet,
hvor UiT har deltatti alle tre prosjekteneog ledetdetene«MusVIT ± museers
viten», somresultertei bokaMuseologipå norski 2012.Prosjektenehar bidratt betydeligtil samarbeid
mellom museeneog har skaptøkt forskningsaktivitet.
Open Access(OA) ved UiT
UiT har hatt en Open Access-policy siden oktober 2010, da Universitetsstyretvedtok gjeldende
policydokument.Samtidigble grunnlagetlagt for etableringav UiTs publiseringsfond.UiT har sommål
at alle vitenskapeligepublikasjonerfra universitetetskal gjørestilgjengeligeenteni OA-tidsskriftereller
i åpne vitenarkiver. UiT har besluttettre prinsipperom åpen tilgang til vitenskapeligeresultater:1)
Studenterog forskereskal egenarkiveresine publikasjoneri UiTs åpnevitenarkiv Munin, 2) Studenter
og ansatteskal, underforutsetningav faglig likeverdighet,velge de publiseringskanalersom gir friest
mulig tilgang til publikasjonene,og 3) Universitetetvil arbeidefor at tidsskrifter og skriftserier som
utgis ved UiT skal væreOA-utgivelser.

Universitetsbiblioteket(UB), sammenmed Avdeling for forskning og utvikling (AFU), har det
overordnede ansvaret for de tiltak som er gjennomført, og for administrasjonenav dem. Ved
fakultetene/enhetene
settesOA i økendegrad på dagsorden,og enhetenespiller en viktig rolle for å
følge opp UiTs policy og mål overfor forskningsmiljøeneog forskerne.
Nasjonalthar K unnskapsdepartementet
(K D) satt ned et utvalg med oppgaveå levereet forslag til en
nasjonalOA-policy (relaterttil åpentilgang til publikasjoner)senest15. juni 2016. Dette forslagetvil
bli sendtpå høring til berørteinstanser,og det forventesat KD beslutter en nasjonalOA-policy etter
dette.Det forventesogsåat det vil bli initiert tilsvarendeprosessermht. åpentilgang til forskningsdata,
men tidspunktetfor dette er ennåusikkert. En konsekvensav det nasjonaleOA-arbeideter at det vil
værevanskeligå gjøre storeendringeri lokale policyer på dettetidspunktet,da en lokal policy bør ta
inn over seg innholdet i den nasjonalepolicyen. Det vil derfor væretjenlig å avventeden nasjonale
policyen, og starteet ev. arbeidmed revidering av lokal policy mot sluttenav 2016 eller begynnelsen
av 2017.
Gull OA -publisering
Gull OA vil si publiseringi tidsskrift somgir fri tilgang til alt innhold på publiseringstidspunktet.
Dette
er en av hovedformenefor OpenAccess.Ved UiT publiseresi daglitt i overkantav 20 % av alle artikler
i gull OA-tidsskrifter.Dette er et relativt høyt nivå setti lys av internasjonaletall. Det er verdt å merke
segat det er Helsefak(av de størreenhetene)somtrekkerdettetallet opp, med26 % gull OA. De andre
ligger under 20 %. Dette ser ut til å være en internasjonaltrend, slik at det å ha helseforskningi
porteføljeninnebærerat manbør ha en høy andelgull OA.
Andelen gull OA har utviklet seg positivt over flere år, og etableringenav publiseringsfondet ved
årsskiftet2010/2011syneså ha gitt direkteutslag(se figur 7.2).

Figur 7.2 Utvikling av gull OA -publisering ved UiT (2004-2015)
Kilde: Universitetsbiblioteket,UiT

Hybrid publisering
Hybrid vil si publiseringav enkeltartiklersom er OA i et tidsskrift som er abonnementsbasert.
Dette er
en relativt kostbarform for OA, og har ikke nødvendigvissammesynlighet og distribusjonsom gull
OA. Derfor støttesikke slik OA av publiseringsfondet.Imidlertid er denneformen positivt mottatt av
forfatterne,fordi den medførerat de kan forholde segtil sinevantetidsskrift.
Vi observererat det forekommeren del hybrid OA -publiseringved UiT, men har ikke tall for detteda
en av utfordringeneer at slike artikler er vanskelig/umuligsystematiskå søkefrem og skaffesegoversikt
over.

I tillegg til å væreen felles innleveringstjeneste
som er åpen «24/7» er innleveringsportalenogsåen
forutsetningfor å oppfylle Riksarkivarenskrav om arkivering og avlevering av masteroppgaverog
doktoravhandlingertil Riksarkivet.
I praksis er det nå kun masteroppgaversom finnes tilgjengelig i Munin, som har noen faktisk
distribusjon.Papirversjoneravleveresikke lenger til UB. Etableringav obligatoriskinnlevering økte
tilgjengeliggjøringenav oppgaver/avhandlinger
fra rundt 20 % i 2006 til 70 % i 2014.36 Dette viser at
bøygeni slike prosesserer datafangste
n, ikke det å få samtykketil tilgjengeliggjøring.
Nedenstående
tabell viser at det har værten positiv utvikling av andelenmasteroppgaver
somblir gjort
tilgjengelig i Munin, mensandelendoktoravhandlingerhar værtnoksåstabil sidenordningenble
etablert. (Ordningenble etablertfor doktoravhandlingeretterat denhaddeværti drift for
masteroppgaver
i noenår.)
Tabell 7.5 Andel masteroppgaverog doktoravhandlinger i Munin (2010-2015).
Prosentandeli Munin
År

Masteroppgaver

Doktoravhandlinger

2015

69,9 %

83,7 %

2014

76,4 %

83,3 %

2013

73,9 %

84,4 %

2012

72,5 %

87,3 %

2011

66,9 %

2010
66,2 %
Kilde: Universitetsbiblioteket,UiT

For masteroppgaver
er det viktig å ha medsegat det er et ettersleppå behandlingenav masteroppgaver
± per 4. mai lå 150 masteroppgaver
fra 2015 og ventetpå å bli ferdigbehandlet.Det er derfor all grunn
til å tro at andelenfor 2015vil bli minst like høy som andelenfor 2014.
Publiseringstjenesten
UB driver en lokal infrastruktur for publisering av tidsskrifter og serier under navnet Septentrio
Academic Publishing. Denne bruker en standardgratis programvaresom forholder seg til OAstandarder,slik at publikasjoneneblir en del av den internasjonaleOA-strukturenog dermedfår god
distribusjon av innholdet. Tjenesten benyttes delvis til interne serier av typen rapporter,
konferanseobjekter
osv., men primærbrukener utgivelseav vitenskapeligeller faglige tidsskrifter. De
interne seriene har alle kommet med ett eller flere nummer i løpet av 2015. De vitenskapelige
tidsskriftenepublisererjevnlig artikler, entenløpendeeller heftevis.
Av endringerkan nevnes:
I løpet av 2015 har Poljarnyj Vestnik oppnådd godkjenningpå nivå 1.
Nordic Perspectives
on OpenScienceer et nytt, ikke-vitenskapeligtidsskrift somUiT fra sommeren
2015utgir på vegneav et nordiskOA-samarbeid,for tiden har vi ogsåredaksjonsansvaret.
Alle vitenskapeligetidsskrifter,og også noenav de andre,har i løpetav 2015implementertbruk av
DOI (Digital ObjectIdentifiers)
Nordic Perspectiveson Open Sciencehar krav om at forfattere oppgir ORCID (Open Researcher
and Contributor ID) ved innsendingav manus, dette er innført som en mulighet i de andre
tidsskriftene.ORCID muliggjør entydigidentifiseringav forfattere,og gir ogsåandremuligheter.
36

2015-talleneer ennåikke korrektepga.etterslepi etterbehandlingen.

Vi har i 2015 arbeidetmed å ta i bruk PKP PLN (Public KnowledgeProjectsPrivate LOCKSS
Network) for å sikre langtidslagringav innholdeti tidsskriftene.Dette arbeidetble sluttført i første
kvartal 2016.
Arbeidet med implementeringav Similarity Check, et verktøy for å avdekkeplagiat i innsendte
manustil våretidsskrifter,startethøsten2015.Vi venterat detteavsluttesved halvårsskiftet i løpet
av høsten2016.
En viktig oppgavei 2015 har vært arbeidetmed å sendenye søknaderom å bli listet i DOAJ
(Directory of Open AccessJournals),en sentraltjenestefor OA-tidsskriftenevåre. Alle har vært
listet, men alle tidsskrift måtte sende ny søknadinnen siste årsskiftefor ikke å bli fjernet (2861
tidsskrift ble fjernet 10.05.2016).Vi har lagt mye arbeidi søknadene,ogsåfor å sikre at flest mulig
av tidsskrifteneblir tildelt DOAJ Seal of Approval for Open AccessJournals,det vil være en
anerkjennelseav deresOA-kvalitet.
Policy
Det har ikke værtarbeidetmedOA-policy for UiT i 2015.I og medat det pågåret nasjonaltarbeidmht.
OA til publikasjonersynesdet ikke å væretjenlig å initiere noe lokalt arbeid omkring dette før den
nasjonalepolicyener avklart.
Det fremstårimidlertid somklart at en dysfunksjonaliteti forskningsevaluering,
somogsåpåvirkerOA,
er bruken av enkle mål som f.eks. Impact Factor ved evalueringav forskere og deresarbeid. Både
nasjonaltog internasjonalter det signalerom at noe må gjøres,og mangeinstitusjonerhar undertegnet
DORA (The SanFranciscoDeclarationon ResearchAssessment).Den inngår i en bevegelsei retning
av å evalueredet enkelteforskningsbidrag,og ikke bruke informasjonom hvor det er publisertsom en
erstatning for evalueringav innholdetog viktigheten.
I Storbritanniahar ResearchCouncilsUK (RCUK), WellcomeTrust og Higher EducationCouncil for
England(HEFCE) alle erklært at de vil følge de sammeprinsippersom ligger i DORA. Ingen norske
institusjonerhar, så vidt vi vet, undertegnetDORA eller kunngjort tilsvarendeprinsipper.Dette er en
sak somUiT bør vurdereå se nærmerepå.
Styringssignaler
X.

XI.

UiT skal utarbeideen helhetligpubliseringspolitikksombidrar til å fremmekarriere,skape
fagmiljøer med i nternasjonalgjennomslagskraftog videreutvikle UiTs arbeid for åpen
tilgang til vitenskapeligeresultater.
UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanseog analysegrunnlaginnenfor
bibliometri som kan styrkeden faglige virksomheten.

8. I NTERNASJONAL MOBILITET OG SAMARBEID
UiT haddeen svakøkning i totalt antall utvekslingerfra 2014,bådefor ut- og innreisende
mobilitet. Pånasjonaltnivå gikk utreisendemobilitet ned i 2015.
28 av UiTs studieprogramstårfor hoveddelenav all utreisendestudentmobilitetfra UiT: 75
% i 2015og 81 % i perioden2009-2015.
34 institusjonertar imot brorpartenav all utreisendestudentmobilitetfra UiT: 63 % i 2015
og 65 % i perioden2009-2015.
Rapporteringsrutinene
for forsker- og ansattmobilitethar ikke værttilfredsstillendei 2015.
Ved NT-fak og BFE-fak inkludererhenholdsvis84 % og 78 % av de som får FoU-termin et
utenlandsopphold
i sin termin.
45 % av UiTs publikasjoneri 2015haddeinternasjonalemedforfattere.Andelener noe
lavereenn ved UiO (46 %), UiB (52 %) og NMBU (56 %).
UiT sampubliserer mestmedUSA, Sverige,Storbritannia,Tysklandog Danmark.

Studentmobilitet
Av 555 avtalerble 263 (47 %) benyttettil utveksling,dvs.somi 2014.Av samtlige322 Erasmus-avtaler
haddehalvpartenutveksling.Erasmus-avtaleneer fagspesifikkeavtaler,og det ville derfor værerimelig
å forventeat utnyttelsenvar høyereenn for totalgjennomsnittetfor samtlige555 avtaler.32 % av alle
studieprogrammene
haddeutvekslingi 2015,en liten nedgangfra 2014.Forskjellen mellom totalt antall
innreisendeversus utreisendeutvekslingsstudentervar uforandret fra 2014: 68 % mot 32 %. Et
kvalitetstegnved utvekslingsavtalene
er at det foreliggerutvekslingbeggeveier. Derfor er det viktig at
antallet avtaler med bådeinn- og utreisendefortsetterå øke. Det er ogsået nasjonaltmål at mer av
studentutvekslingenskal finne sted ved de institusjonene der UiT har lærerutveksling og
forskningsavtaler.I 2014 haddeUiT forsker- og studentmobilitetmed 6 institusjoner,dvs. 1 % av alle
avtalereller 2,3 % av de avtalersomble benyttet.I 2015 var antallet nærfordoblet(11). Sålangt er det
ikke gjort undersøkelserfor å finne ut om student- og forskerutvekslingeneved sammeinstitusjon er
planlagte eller tilfeldige. Dette bør utredes nærmere for å gi et mer formålstjenlig
sammenligningsgrunnlag
, ettersom det er den planlagte utvekslingen som er mest interessanti
kvalitetsøyemed.
Tabell 8.1 Utreisendeog innreisende studentmobilitet ved UiT (2013-2015)*
År

Utreisende

Innreisende

Totalt

2013

165

365

530

2014

175

379

554

2015
180
381
561
* DBH registrererikke studieoppholdundertre måneder.UiT senderut et størreantall studenterav varighet
undertre måneder,de flestepå profesjonsutdanninger
.
Kilde: DBH.

Fakultetenessvar på oppfølgingen av fjorårets styringssignalerviser en del sprik, både mellom
fakultetene og innenfor fakultetene når det gjelder kravet om minimum to kvalitetssikrede
utvekslingstilbud.Fakultetenehar fulgt opp temaetmedinstituttenei løpetav året,og det arbeidesmed
å få på plassavtaler for de studieprogramsom ikke har avtaler pr. februar 2016. Tilbakemeldingene

tyder med noen unntak på at enheteneoppfatter signerte utvekslingsavtalersom målet, mens det
viktigste er å få påplassselveinnholdeti utvekslingsavtalene
utoverdengeneriskemalen, dvs.konkrete,
navngitteemnerhos partnerinstitusjonen
e, emnersom har vært gjenstandfor en kvalitetsvurderingog
blitt godkjenteav studieprogramstyret
som emnepakkei en gitt avtale.Det vil væretilrådelig å gjenta
det sammestyringssignaletmed en presiseringom nødvendighetav konkret avtaleinnhold.Dette har
også betydning for kvantiteten. Dersom UiT skal ha håp om å øke utvekslingsvolumet,må
utvekslingsoppgavene
strømlinjeformesi mye størregrad enn i dag, og den viktigste komponentener
emnepakkersomer kvalitetssikretfør studentenedrar ut.
Institusjonstall og fakultetstall for mobilitet kan skjule store ulikheter innad. Senter for
internasjonaliseringav utdanning (SIU) har som ledd i et prosjekt for å styrke utreisende
studentutveksling
, laget oversikter basertpå individdata i DBH over hvordan utreisendeutveksling
variererfra studienivå,utdanningstyper,fagområderog institusjoner.Statistikkenviser storeforskjeller,
ikke baremellom institusjonene,menhelt ned på institutt- og studieprogramnivå,
selv innenfor samme
og relatertefagområderved sammeinstitusjon.Undersøkelsen
viser ogsåat de langeprofesjonsstudiene
og de integrertemasterprogramme
ne har en langt høyereprosentutvekslingenn lignendefagområder
på bachelor- og masterprogram,for eksempelingeniørfag.Disse undersøkelsene
tyder på at nøkkelen
til økt utvekslingi hovedsakligger på studieprogramnivå.
UiTs egen statistikk viser langt på vei den samme fordelingen. Andelen utveksling i de lange
profesjonsstudiene
er på nesten20 %. På de integrerte masterprogrammene
er snittet 6 %, mensden er
på mellom 3-4 % i bachelor- og de toårigemasterprogrammene.
Det er stor forskjell ogsåinnenfor de
integrertemasterprogrammene.
Størstantall utvekslingerhaddemasterprogrammet
i energi,klima og
miljø med14 %. Selvinnenforsammeutdanninger detstoreforskjeller.Lærerutdanning1-7. klassetrinn
og 5-10. klassetrinn hadde10 % utveksling,mens8-13. klassetrinnhadde4,5 %. Likeledesvar det stor
forskjell mellomde to lektorutdanningene:
realfaghaddeingenutveksling,og språk/samfunnsfag
hadde
10 %. Studieprogrammedlav eller ingen utvekslingbør så langt det er mulig og sammenlignbart
, se til
profesjonsstudiene
og de integrertemasterprogrammenes
struktur og organiseringi sitt arbeid med å
tilretteleggefor utveksling.
Engelskspråklige gradsprogram
UiT mottok i 2015omtrentsammeantall internasjonalesøknadersomåretfør, i underkantav 3000. Det
ble gitt studietilbud til nesten300, hvorav 152 har takketja. De mestomsøktestudieprogrammene
var
BusinessCreationand Entrepreneurship(267), Public Health (241) og Peaceand Conflict Resolution
(203). Søknadertil Høgskoleni Harstad(HiH) og Høgskoleni Narvik (HiN) er ikke medi tallgrunnlaget
fordi fusjoneneikke var gjennomførtpå søknadstidspunktene.
Markedsføring
Markedsføring i 2015 av engelskspråkligestudieprogramog enkeltemnergjennom internasjonale
studieportalersom studyinnorway.no,studyportals.comog masterstudies.com
, har gitt økt synlighetpå
det internasjonalemarkedet.Markedsføringsk
ampanjenhaddesærskilt fokus på studieprogrammene
ved NT-fak, Telemedisinog Biomedisin, samtcampusAlta. Europa,Nord-Amerika og BRICS-landene
var prioriterte søkerland.Kampanjenresultertei en økning av trafikk til vår studiekatalogpå nett, et
økendeantall henvendelserog flere kvalifiserte søkeretil enkeltestudieprogramsom gjennomflere år
har hatt lave søkertall.Analysentyder på at markedsføringskampanjen
har hatt effekt. Det planlegges
en ny kampanjefor nestesemesterfor femtenutvalgte studieprogram.

Felles gradssamarbeid
Samarbeidom to nye felles gradsprogramstarteti 2015. ProsjektetMaster'sProgrammein Northern
Tourismfikk støttefra Nordområdeprogrammet
og Master'sProgrammein Northern Urban Planning
fikk støttefra Nordisk ministerrådsfellesgradsprogram.
Veien videre
Når nestemelding skal skrives vil internasjonaliseringenomfatte også campusHarstadog campus
Narvik. Mobiliteten ved de nordnorskehøgskolenehar vært blant de lavestei landet.Mobilitetstallene
for 2015 viser at utvekslingenved Fakultetfor idrett, reiseliv og sosialfag(IRS-fak) økte fra 16 til 32
det første året etter fusjonen.Det blir viktig å følge opp internasjonaliseringsarbeidet
ved de to nye
campusene,og kvalitetssikringav avtaleporteføljen
, utvekslingsemnene
og utreisendemobilitet vil bli
prioritert.
UiT er blant de 200 mest internasjonaleuniversitetenei verdenifølge THE-rankingenfor 2016. Selv
om rankingerer et komplisertog omdiskuterttema,kan resultatettjene til inspirasjonfor Ui T om å bli
enda bedre på internasjonalisering.Utvekslings- og gradsmobilitetener to viktige komponenterfor
internasjonaliseringav studiene.Ved å jobbeendamer systematiskmedkvalitetssikringav mobiliteten,
vil UiT kunneplasseresegendahøyerepå denneog andrerankinger.
Forskermobilitet
Det er en utfordring å få på plass en pålitelig rapportering av forskermobilitet ved UiT .
Internasjonaliseringog internasjonaltsamarbeider i økendegrad sentraleverktøy for UiTs faglige
utvikling. For UiT har registreringenegitt viktig informasjonbådefor enheteneog for heleinstitusjonen
om trender i samarbeid: volum, stabilitet, kjønnsfordeling, studenter-forskere, inn-/utreisende,
ressursbrukog ikke minst om sentralepartnere.For den enkelteforsker er internasjonalmobilitet i
økendegrad et viktig karrierebyggendevirkemiddel for å bygge samarbeidsrelasjoner/nettverk,
få
tilgang til infrastruktur,lærenye metoder,få nye ideer og profilere egenforskning.Kunnskapom den
internasjonalemobilitetenti l bådevåreforskereog gjesteforskerehar bådesattossi standtil å igangsette
internetiltak for karriereutvikling,tilretteleggingog mobilisering,og gjort ossbedrei standtil å vurdere
aktuellepågåendeog nye samarbeidsrelasjoner.
Viktigheten av slik tilretteleggingog vurderingerøker
for UiT, og mangelpå godedatavanskeliggjørgodebeslutningerknyttet til innretningenav virkemidler
som for eksempelFoU-terminordningenog UiTs lederutviklingsprogram.
På studiesidenhar UiT gode data for studentmobilitet. Disse dataenebenyttes strategisk i hele
organisasjonen.Når det gjelder ansatteog gjesteforskereer vi imidlertid i ferd med å miste et viktig
grunnlagfor beslutninger.For å bidra til at våreforskerevelgerå registreresineoppholdi CRIStin har
AFU tatt initiativ til at internasjonalforskermobilitetskal visespå personkortenepå uit.no sammenmed
oversiktover publikasjonerregistrerti CRIStin. Dette vil imidlertid ikke væretilstrekkelig for at denne
jobbengjøres,og det arbeidesved fakultetenemedå få bedreoversiktover forskermobilitetpå plassfor
2016.
FoU-termin
UiT s ordning for FoU-termin gir tilsatte forskere anledning til lengre utenlandsoppholdmed
sammenhengende
tid til FoU-arbeid. Det kan søkes om FoU-termin i inntil ett år etter fire års
opptjeningstid, alternativtet halvt år etterto års opptjeningstid. Enhetenetildeles ikke særskiltemidler
i sinebudsjettertil avvikling av FoU-termin, og dekkerkostnadeneselv. Det gjelderogsåkostnaderved
støttetil utenlandsopphold
.

I forbindelse med årets forsknings- og utdanningsmeldinghar det vært ønsket å se nærmerepå
utenlandsoppholdved FoU-termin for UiTs forskere. I likhet med annen forskermobilitet, har
37
f akultetenei varierendegradrutiner for å dokumenteredisseutenlandsoppholdene.
Tabell 8.2 Tildelinger av FoU-terminer og antall utenlandsopphold under FoU-termin ved
fakultetene (2011-2015)*
HSL-fak
Utenlandsopphold
Helsefak
Utenlandsopphold
Jurfak
Utenlandsopphold
BFE-fak
Utenlandsopphold
NT-fak
Utenlandsopphold
TMU
Utenlandsopphold

2011
2012
2013
2014
2015
Tildelt
12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd
43
20
23
33
20
13
21
11
10
27
14
13
17
13
4
ikke midler
7
10
11
6
ikke data
24
5
17
12
5
14
12
2
23
7
2
11
11
4
4
ikke data

2
1
8
8
2

2
1
3
7
3
5
2
9
9
ikke data

2
5
4
6

1
2
1
3

3
1
16
11
10
8
5
2

1
10
9
8

2
1
6
2
2

2

3

2
2
13
9
9
7
4
2

2
6
4
7

2
7
5
2

3

1

4
2
11
8
8
5
3
1

4
1
5
5
6

1
6
3
2

3

*Oversikt over reisemålog besøkteinstitusjonerunderutenlandsopphold
framgårav tabell 7.9 i Nøkkeltall 2015.
Kilde: Fakultetsdata,UiT

Som vist i tabell 8.2 har HSL-fak fram til 2014tildelt det høyesteantalletFoU-terminer.I 2015tildelte
Helsefakflest terminer,og Helsefaker ogsåfakultetetmeststørstantall ansattesomkan søkeom FoUtermin. Et interessantfunn er at både NT-fak og BFE-fak har en høy andel utenlandsoppholdi sine
terminer. Henholdsvis84 % og 78 % av de som får FoU-termin ved dissefakulteteneinkluderer et
utenlandsoppholdi sin termin. Begge fakultetene har høy andel publikasjoner med internasjonal
sampublisering(figur 8.1) og er sterkepå eksternfinansiering. Selv om ulike forskningsområderkan ha
ulik karakterog potensialefor internasjonaltsamarbeid,finner vi dissesammenhengene
interessante
for
UiT som helhet.Det argumenteresi kapittel 6 for at deltakelsei internasjonaltforskningssamarbeid
er
en nøkkeltil bedrekvalitet i norsk forskning,og for at flere norskeforskeremå reiseut og arbeideved
utenlandskeinstitusjoner.Tilsvarende bør norskeinstitusjonerta i mot f lere utenlandskeforskere.Flere
miljøer ved UiT har potensiale til å styrke sitt internasjonaleforskningssamarbeid
, og FoUterminordningener her et viktig virkemiddel.
For å kunnegjøre oversiktlige og grundigesammenligningerav mobilitet ved UiT, og ogsåfå bedre
oversikt over bruken av ordningen, er det ønskeligat utenlandsoppholdunder FoU-termin registreres
systematiski forbindelsemedrapporteringfra oppholdene
. Bådefor student- og forskermobiliteter det
for åreneframoverviktig å ha bedreoversiktoverutvekslingog samarbeidfor å kunnearbeidestrategisk
medavtalerog samarbeidinnen bådeutdanningog forskning.
Internasjonal sampublisering
Når forskerefr a ulike land sammenforfatter en publikasjon,er detteuttrykk for at forskningener basert
på samarbeid.Internasjonaltsamforfatterskap
brukespå dennemåtensomen indikator på internasjonalt
forskningssamarbeid.
En av de mest markantestrukturelleendringenei måtenforskning drives på de
sistetiårene, er størreomfangav internasjonaltsamarbeid.Utviklingen gjelder de aller fleste land, og
Norgeer i stor gradomfattetav utviklingen.38
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Det har ikke værtressursertil å innhentedatafor utenlandsopphold
underFoU-termin ved Helsefaki perioden.
Det norskeforsknings- og innovasjonssystemet
2015 (Indikatorrapporten
) http://www.forskningsradet.no/prognett
indikatorrapporten/Indikatorrapporten_2015/1254007537710
38

For UiT servi av tall fra CRIStin i tabell 8.2, at andelenpublikasjonermedinternasjonaltsamarbeidhar
økt med 8 prosentpoengi perioden2011-2015. Denne utviklingen faller sammenmed utviklingen
nasjonalt.Sammenlignetmedde øvrigenorskeuniversitetene,plassererUiT segmed45 % i midtennår
det gjelder andel internasjonalsampubliseringi 2015. NMBU, UiB og og UiO har en høyereandel
sampubliseringenn UiT (tabell 8.4).
Tabell 8.3 Andel UiT -publikasjoner med internasjonale medforfattere (2011-2015).
Andel publikasjonermed internasjonaltsamarbeid

2011
37 %

2012
41 %

2013
41 %

2014
43 %

2015
45 %

Kilde: CRIStin

Tabell 8.4 Andel publikasjoner med internasjonale medforfattere, norske universitet 2015.
Andelpublikasjoner
medinternasjonalt
samarbeid

UiS
34%

NU
35%

UiA
NTNU
38%
41%

UiT
45%

UiO
46%

UiB
NMBU
52%
56%

Kilde: CRIStin

Tall beregnetfor de fire størstefakulteteneved UiT for perioden2010-2014 viser at NT-fak har den
høyesteandelenpublikasjonermed internasjonaltmedforfatterskap
, 60 % i 2014 (Fig. 8.1). For 2014
ligger Helsefakog BFE-fak likt , beggemed55 % internasjonaltsamforfatterskap, mensHSL-fak har en
langt lavereandelpublikasjonermedinternasjonaltsamforfatterskap(12 %).

Figur 8.1 Andel internasjonal sampublisering per fakultet (2010-2014)
Kilde: CRIStin

Tabell 8.5 viser hvilke land UiT har sampublisertmest med i perioden 2010-2014. Oversikten
inneholderalle tilfeller av samforfatterskapmed de enkelte land. I periodenhar UiTs forskere hatt
samforfatterskapmed hele 112 ulike land. I tabellenlistes kun de landenesom i periodenhar 20 eller
flere forekomster av sampublikasjoneri 2014. UiT sampubliserermest med USA, Sverige,
Storbritannia,Tysklandog Danmark.
Det er de sammelandenesom UiT ogsåsampubliserermestmed ogsåi nivå 2 tidsskrifter (figur 8.2),
men med noe forskjellig fordeling mellom fakultetene:Det er mestinternasjonalsampubliseringi nivå
2-publikasjonermed institusjoneri Sverigefor Helsefak,institusjoner i Storbritanniafor HSL-fak og
BFE-fak og institusjoneri USA for NT-fak.

Tabell 8.5 Internasjonalt samarbeid ved UiT. Antall publikasjoner per land (2010-2014).
USA
Sweden
United Kingdom
Germany
Denmark
France
Netherlands
Finland
Italy
Spain
Canada
Russia
Greece
Australia
Switzerland
Poland
Japan
China
SouthAfrica
Belgium
Kilde: CRIStin

2010
155
148
123
122
98
70
68
62
75
61
45
58
36
28
23
19
32
17
11
7

2011
156
141
136
153
126
74
75
72
80
63
57
47
42
41
28
33
23
27
14
17

2012
192
184
160
159
133
101
98
73
89
95
68
48
51
50
39
24
29
24
19
17

2013
179
197
177
154
135
90
100
106
83
85
54
48
54
57
24
33
12
19
14
18

2014
243
209
228
183
145
139
129
139
112
107
59
65
73
67
40
35
27
26
24
20

Figur 8.2 Andel publikasjoner med forfattere fra de ulike land sett i forhold til det samledeantall
publikasjoner i 2014.
Kilde: CRIStin

For internasjonal sampubliseringi nivå 2-publikasjoner er det i perioden 2010-2014 totalt 842
publikasjoner der forfattere fra til sammen5890 internasjonaleinstitusjoner deltar, dvs. det er i
gjennomsnittforfatterefra syv internasjonaleinstitusjonermedpå UiTs nivå 2-publikasjoner.Helsefak
utmerkersegsærligmed deltakelsei publikasjonermed mangedeltakere; en tredel av publikasjonene

derespå nivå 2 har deltakelserfra over 10 internasjonaleinstitusjoner,og en femdel har deltakelseav
institusjonerfra over 10 land per publikasjon.
Tabell 8.6 viser at én eller flere av de ti internasjonaleinstitusjonenesom UiT sampublisertemestmed
i nivå 2 publikasjoneri perioden2010-2014 er medpå 22 % av nivå 2 publikasjonenetil UiT . Tabellen
viser ogsåat i gjennomsnitter fem av disseti institusjonenemedpå hver av de 184 publikasjonenesom
her er grunnlaget.Det er her verdt å merkesegat Umeåuniversitet,somUiT har et strategisksamarbeid
med,tronerpå toppenav lista.
Tabell 8.6 De ti internasjonale institusjonene som deltar i flest internasjonale sampublikasjoner
med UiT på nivå 2 (2010-2014).
Institusjon

Land

Umeåuniversitet
Imperial College

Sweden
United Kingdom

98
96

DeutschesKrebsforschungszentrum
University of Oxford

Germany
United Kingdom

92
90

KarolinskaInstitutet
CentreInternationalde Recerchesur le Cancer

Sweden
France

90
89

University of Cambridge
KræftensBekæmpelse

United Kingdom
Denmark

88
85

UniversitairMedischCentrumUtrecht
Rijksinstituutvoor Volksgezondheiden Milieu

Netherlands
Netherlands

79
79

Grand Total

Antall publikasjoner

184

Kilde: CRIStin
I en testperiodefikk UiT vinteren2016mulighettil å studereog ta ut publiseringsdatafra referanse
- og
siteringsdatabasenScopusgjennomverktøyetSciVal. Scopuser sammenmed Web of Sciencede to
størsteinternasjonaledatabase
ne for vitenskapeligpublisering.Setti forhold til dentotalepubliseringen
ved UiT er det likevel begrensninger for hva Scopus dekker. Fagområdersom publiserer mye i
internasjonaletidsskrift vil værebedredekketenn fagområdersompublisereri nasjonaleeller nordiske
publiseringskanaler.Tall fra Universiteteti Oslo (UiO) fra april 2016 viser at mensUiO hadde5491
publikasjonerfor 2015 registreti CRIStin (og rapporterttil DBH), var kun 51,4 % av dissedekketav
Scopus. Det er grunn til å tro at tilfellet vil værenoenlundedet sammefor UiT, om ikke noe lavere.39
Selv om kun halvpartenav UiTs samledepubliseringer dekketav Scopusog dermedtilgjengelig for
analyserved hjelp av verktøyet SciVal, vil dekningenfor enkeltefagområder,forskningsgrupperog
institutter kunneværehøyere.For Institutt for samfunnsmedisin
vedHelsefakvar 70 % av derapporterte
publikasjonene for 2015 gjenfinnbarei Scopus,og det er å venteat andelenvil stige opp mot 80 % i
løpet av de nestemånedene.Dette gir et godt grunnlagfor å gjøre analyserbasertpå siteringsdatafor
dissepublikasjonene,somi kke er mulig basertpå CRIStin.
Tall fra SciVal angir at UiTs andelpublikasjoner(i Scopus)med medforfatterefra institusjoneri andre
land i perioden2010-2015 er 53,7 %. I SciVal kan det ogsåsettesopp lister over hvilke institusjoner
UiT samarbeidermestmed,i form av antall sampublikasjoner.Tabell 8.7 viser hvilke institusjoner UiT
har flest sampublikasjonermedi perioden2010-2015.

39

Imidlertid sermanved UiO at andelener noe stigendeover tid. I april 2015var 45,1 % av UiOs 2014-publikasjonerdekket
av Scopus,mensandelenvar stegettil 52,9 % et år senere.

Tabell 8.7 Institusjoner med høyestantall sampublikasjoner med UiT. Antall publikasjoner per
institusjon (2010-2014)

Co-authored Co-authored
Co-authors Co-authorsat the
Citationsper Field-Weighted
Institution
Country
publications publications(growth%) at the UiT UiT(growth%)
Citations Publication CitationImpact
University
of Oslo
Norway
746
-22,6
533
-11,3
11032
14,8
1,91
Norwegian
University
of ScienceandTechnology
Norway
335
11,4
320
-2,9
4579
13,7
1,9
AarhusUniversity
Denmark
304
45,7
127
76
6748
22,2
2,94
UtrechtUniversity
Netherlands
297
52,8
76
20
7861
26,5
3,2
UmeaUniversity
Sweden
276
72,7
92
117,6
5778
20,9
2,95
University
of Oxford
UnitedKingdom
271
77,8
93
64,7
8676
32
3,91
ImperialCollegeLondon
UnitedKingdom
265
51,5
58
46,7
6917
26,1
3,08
Karolinska
Institutet
Sweden
256
71,9
144
96
6147
24
3,18
GermanCancerResearch
Center
Germany
253
46,9
55
35,7
6209
24,5
2,82
University
of Bergen
Norway
252
-13,2
242
-28,3
2998
11,9
1,83
International
AgencyforResearch
on Cancer
France
240
44,8
44
50
4725
19,7
2,58
LundUniversity
Sweden
240
27,3
98
57,9
7528
31,4
3,76
DanishCancerSociety
Denmark
238
33,3
44
40
5720
24
2,58
University
of Cambridge
UnitedKingdom
235
57,7
75
175
7517
32
3,94
NationalInstituteof PublicHealthandtheEnvironment
Netherlands
222
53,6
45
54,5
4234
19,1
2,81
University
of Athens
Greece
218
40,7
47
54,5
6377
29,3
3,23
IstitutoNazionale
RicercaCancer,Milan
Italy
214
58,3
43
55,6
5450
25,5
2,67
GermanInstituteof HumanNutrition
Germany
211
17,9
39
55,6
3972
18,8
2,38
University
of NaplesFedericoII
Italy
207
37,5
46
88,9
5457
26,4
2,71
Harvard
University
UnitedStates
197
147,1
60
80
6985
35,5
4,69
INSERM
France
196
238,5
51
150
5301
27
3,26
CentroPerLo StudioE La Prevenzione
Oncologica Italy
191
36,4
36
55,6
3699
19,4
2,39
EscuelaAndaluza
de SaludPublica
Spain
179
4,5
37
55,6
3696
20,6
2,47
InstituteCatalaOncologia
Spain
169
35
36
55,6
4595
27,2
2,92
University
of Copenhagen
Denmark
165
168,8
151
147,4
4787
29
4,1
Norwegian
Instituteof PublicHealth
Norway
131
-14,3
102
-40,9
3294
25,1
2,32
Norwegian
PolarInstitute
Norway
129
-50
99
-42,1
1597
12,4
1,54
Norwegian
InstituteforNatureResearch
Norway
119
-29,2
76
0
1609
13,5
1,77
University
Centrein Svalbard
Svalbard
andJanMayen
110
33,3
71
11,8
1070
9,7
1,69
University
of Gothenburg
Sweden
105
35,7
103
50
3467
33
3,33

Kilde: Scopus/SciVal

Et interessantfunn i SciVal når UiT sammenlignesmed andre nordiske universitet, er dataenefor
University of Iceland. I perioden 2010-2015 har de to insti tusjonene et noenlunde likt antall
publikasjoner.Andelen internasjonaltpubliseringssamarbeid
er på Island imidlertid 69,9 %, og dette
universitetetskårerlangt høyereenn UiT på ulike siteringsindekserfor impact.Dettegjør at University
of Iceland er over hundre plasserbedre rangert enn UiT på Times higher educationindex. Blant
institusjoneneUniversity of Iceland sampubliserermest med, ligger flere amerikanskeuniversiteter
langt høyereopp enn hva vi finner for UiT. Selv om USA er nasjonenUiT i perioden2010-2014 har
hatt et mestfrekventpubliseringssamarbeid
med,er omfangetav samarbeidmedUSA likevel langt unna
hva vi finner for University of Iceland.

Styringssignaler
XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin
studentutvekslingtil strategiskepartnerskap,og/eller knyttet noe av sin studentutveksling
til partnerinstitusjonerder UiT har formelt forskningssamarbeid
.

XIII.

Fakultetersom har fagmiljø og studieprogrammed lav mobilitet, bes vurderesamarbeid
medinstitusjonerder UiT har lang samarbeidserfaring.

XIV.

UiT skal etableretilfredsstillenderapporteringsrutinerfor forsker- og ansattmobilitet.

9. FORSKNINGSDATA VED UIT – POLICY,
INFRASTRUK TUR OG STØTTETJENEST ER
Bakgrunn

Forskningdrives i stadigstørregrad framoverut fra tilgangentil nye og storedatamengder.Gjennom
forskning og måtenvi i dag lever og kommunisererpå, genereresdet globalt enormemengderdigitale
data± en dataeksplosjon.
90 % av det som finnes av forskningsdataer skapti løpet av de to sisteårene
og årlig vekst er på 30 %. Men en størrebekymring er tap av datatil å kunne gjenskape og bekrefte
publiserte funn. En studie40 fra 2013 publisert i tidsskriftet
Current Biology viste at av 516 studier så ble det i
gjennomsnitttapt 17 % av datagrunnlaget
for hvert år somgikk
etterstudien,og for 20 år gamlestudiersåkunnehele80 % av
forskningsdataenevære tapt. Dette skaper i beste fall store
problemer med verifisering av forskningsresultater.
Konklusjonenfra dennevntestudiener at det er et stort behov
for en policy som krever arkivering av datagrunnlageti et
godkjent arkiv ved publisering av forskningsresultater.En
rekke av de store tidsskriftenestiller krav til forfatterne om
dette.Noenutgivere(bl.a. verdensstørsteutgiver Elsevier)har
imidlertid opprettet egne dataarkiv for sine forfattere. Dette kan bety at utgiverne ikke bare har
rettighetenover publikasjonene,men ogsåover datagrunnlaget.En slik utviklin g hvor forskningsdata
lagres hos utgiverne vil være problematiskfor så vel forskningsinstitusjonene
som for forskningen
generelt.I sin innledningpå Forskningsrådets
konferanseom deling og bruk av forskningsdatai april
2016, understreketArvid Hallén betydningenav en delingskulturfor forskningsdata.Deling av data
legger til rette for tverrfaglig bruk, innovasjonog ny forskning, og Forskningsrådetvil benytte sine
virkemidler til å følge opp sin policy om forskningsdataoverfor institusjonene.
Åpenhet og kunnskapsdelinger sentralt når det gjelder transparensog
reproduserbarforskning.Den rasketeknologiskeutviklingen fører til endringeri
hvordan forskning utføres og resultatene deles. Utviklingen omfatter alle
vitenskapsområder,
og skaperulike behovog utfordringer som må møtesom vi
skal væremedi forskningsfronten.
I 2007 vedtok OECD Principles and guidelinefor accessto researchdata from
public funding. Norge har forpliktet seg til å følge opp disse retningslinjene.I de to siste nasjonale
forskningsmeldingene
har Regjeringenunderstreketat denønskerå leggetil rettefor økt tilgjengelighet
av offentlig finansierte forskningsdata.Kunnskapsdepartementet
ba derfor Forskningsrådetom å

https://www.digital-science.com/blog/news/what
-would-happen-if -you-lost-all-of-your-research
-data/
Vines T.H. et al. 2013; The Availability of ResearchDataDeclinesRapidly with Article Age ±
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.014
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etablereen politikk for åpentilgang til offentlig f inansierteforskningsdata,og Forskningsrådetlanserte
i september 2014 sin policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata, der det slås fast at
Forskningsrådets policy følger "åpen som standard"-prinsippet når det gjelder tilgang til
forskningsdata.Forskningsrådetvil derfor bidra til at forskningsdatai utgangspunktet
skal gjøresåpent
tilgjengelig, menat det gjøresunntakfor data somikke kan eller bør gjørestilgjengelig.
EU har ogsåklare målsettingerog føringer når det gjelderåpenhet,tilgang og deling av forskningsdata
,
og forutsetterutarbeidelseav spesifisertedatabehandlingsplaner
for det enkelteprosjekti Horizon2020.
Mot dennebakgrunnog fordi denenkelteforskerhar et økendebehovfor løsningersomsikrer forsvarlig
og tilstrekkelig l agringskapasitet for forskningsdata underveis i prosessen, så oppnevnte
Universitetsdirektøren
15. januar2015en arbeidsgruppefor lagring av forskningsdata.
Om arbeidsgruppen for lagring av forskningsdata
ForskningenvedUiT ståroverforstadigøkendenasjonaleog internasjonalekrav til systemerfor lagring,
arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.For å møte gjeldendebehov og krav til
håndteringav forskningsdataved UiT, må det utarbeides,utvikles og formidles løsningeri tråd med
utviklingen som skjer på feltet for øvrig. Arbeidsgruppenla fram en statusrapportfor UiTs utvidete
ledermøtei september2015, med anbefaling om å arbeide videre med policy og retningslinjer,
infrastrukturfor sikker lagring, tilgjengeliggjøringog deling. Videre arbeidskulle ogsåomfatteen plan
for kompetanseheving, samt vurdere organisering og nødvendige støttetjenester for
forskningsdatahandtering
ved UiT.
Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT
På bakgrunnav kartleggingsarbeidetog diskusjoneri arbeidsgruppenfor lagring av forskningsdata
besluttet UB og ITA å se på praktiske løsninger for hvordan deler av datalagringsbehovetved
institusjonenkan løses,hva som må til av teknisk infrastruktur, hva som må til av kompetanseog
støttetjenesterfor forskerne,og hva som må avklaresrundt roller og ansvarfor en effektiv håndtering
av dettefra institusjonen.Med dette som utgangspunktble direktøreneved de to enheteneenig om å
igangsetteet pilotprosjektavgrenset til åpnedata,med f ølgendemål:
Forslagtil tekniskeløsningerog nødvendigestøttetjenester
for forskerne.
Demonstrereen generellarkivløsningbasertpå UBs erfaringmedTROLLing-arkivet
Forslagtil implementeringi full skala(hvordankommei gang)
Forslagtil forvaltningsmodellfor forskningsdataved UiT
Prosjektetble startet1. september2015 og avsluttetvåren2016.Planener videreå lansereen generell
tjeneste1. september2016,hvor UiTs forskerekan arkivereåpnedata.
Pilotprosjektetvar opprinneliget selvstendiginitiativ tatt av direktørenefor UB og ITA, menble deretter
ogsåtatt inn i arbeidettil Universitetsdirektørens
arbeidsgruppe(over) som et bidrag til konkretisering
og vurderingav hvordanen framtidig arkiveringstjenestefor UiTs forskerekan byggesog forvaltes.
Universitetsbibliotekets forskningsstøtte
Om UiT Open ResearchData
Universitetsbiblioteket(UB) har det siste året utviklet UiT Open ResearchData (UiT ORD), som en
overbygningtil tjenestenTROLLing– TheTromsøRepositoryof Languageand Linguistics.

UiT Open ResearchData(http://opendata.uit.no/
) er ment å væreen generelltjenestefor arkivering,
deling, sitering og gjenbrukav åpneforskningsdata. Tjenestenbyggerpå UBs kunnskapom og lange
erfaring fra arbeid med åpentilgang til forskningspublikasjoner,og hvordaninstitusjonelleløsninger
kan knyttessammentil en global infrastrukturfor distribusjonog gjenfinningav arkivert materiale.UiT
ORD skal væreet tilbud til alle interesserteforskereog forskningsgrupperved UiT, og er et nytt element
i UBs arbeidfor å gjøre vitenskapenmer åpen.
Arbeidet ble igangsattetter en forespørselfra lingvistikkmiljøet ved UiT, som så behovetfor et åpent,
internasjonaltarkiv for lingvistiske data og statistiskkode. I samarbeidmellom UB og fagmiljøet ble
det laget en utredning av krav til tilrettelegging og teknisk kvalitetssikring, metadatakvalitet,
internasjonale standarder og faglig relevans. Arb eidet resulterte i TROLLing– The
TromsøRepositoryof Languageand Linguisticssom ble lansert18. juni 2014.Dette var førstefasefor
en generelltjenestefor arkiveringav åpneforskningsdata± UiT OpenResearchData.
Systemetoppfyller retningslinjene fra Forskningsrådetog fra EUs Horizon 2020, og innholdet kan
høstesav aggregertetjenestersomDatacite± deneuropeiskeportalenfor forskningsdata,og gjenfinnes
bådei generelleog spesialisertesøketjenester.
Det er planlagtat i løpetav 2016såskal CLARINO starte
høstingav TROLLing.
I arbeidetmed TROLLing har UB tatt kuratoransvarfor de registrertemetadataene
og utfører videre
relevanssjekkfor at de opplastededatafileneer innenfor fagområdettil TROLLing. Siden dette er et
åpentarkiv, medopplastingpotensieltfra heleverden,er detnødvendigat noentar et forvaltningsansvar
for dette i samarbeid med fagmiljøet på institusjonen.Fra fagmiljøet arbeides det også for
at TROLLing skal være anbefalt dataarkiv for sentrale tidsskrifter innen lingvistikk. Gjennom
arbeidetmedTROLLing byggerUB erfaring medog støttetjenesterfor utvikling av databehandlings
planer,metadatabeskrivelser
og kuratering,tjenestersomer uavhengigav hvor dataeneblir arkivert.
Den generelletjenestenUiT OpenResearchDatavil kunneværeen lavterskel-tjenestefor studenterog
ansatteved egeninstitusjon.Men for spesiellebehov(forskningsprosjekter,
spesielleområderhvor UiT
vil ta en ledenderolle, etc.) så kan dette enkelt utvides til ogsåå væredataarkivf or forskereutenfor
UiT.
En videreføringav UiT OpenResearchDataforutsetteret tett samarbeidmellomUB og ITA for å dekke
nødvendigkapasitetog infrastruktur,noe Pilotprosjektinfrastruktur for forskningsdataved UiT (over)
har lagt et godt grunnlagfor.
Som påpekti anbefalingenefra Universitetsdirektørens
arbeidsgruppefor lagring av forskningsdataså
er det et betydelig behov for kompetanseheving
i organisasjonenpå dette feltet, samt etableringav
nødvendigestøttetjenester
for forskerne.Universitetsbibliotekethar derfor igangsatten rekketiltak som
skal bidra til dette.
Opplæring ± omfatternå seminartilbudfor ph.d.-studenteri ResearchDataManagement
, «focusingon
the whys and hows of creatinga Data ManagementPlan, e.g. how to manage,describe,archive and
share researchdata». Dette tilbudet ble fulltegnet like etter annonsering.Videre arbeider UB med
utvikling av kortere opplæringstilbudinnen ulike sider ved forvaltning av f orskningsdata,som
utarbeidelseav databehandlingsplaner,
strukturering og dokumentasjonav data, filformater for
langtidsbevaring,valg av lisenser for forskningsdata,internasjonalenettverk for forskningsdata,
hvordan tilfredsstille krav fra finansieringskilder om forvaltning og arkivering av resultatdata,og
metadatabeskrivelser.
Kuratering ± er en støttetjenestesom UB utfører for TROLLing. Den omfatter hele prosessenfra
innsamling,til arkivering, vedlikehold og bevaringav forskningsdatafor samtidig og fremtidig bruk.

Gjelder særlig dokumentasjonog beskrivelseav forskningsdata,samt vedlikehold og oppdateringav
dataformaterfor å gjøredemrelevantefor viderebruk over tid.
Metadata ± er nødvendiginformasjonfor at forskningsdataskal kunneanvendesav andreog i ettertid.
UB bidrar her med tilrettelegging av maler for registrering av metadata,basert på internasjonale
standarderfor å leggetil rette for størstmulig gradav gjenbrukog samordningmedandredatakilder.
Lagring ± omfatterlangsiktig lagring av forskningsdatasom sikrer at dataeneikke kan endresog at de
gjøresgjenfinnbareved hjelp av en unik identifikator som i de fleste tilfeller vil væreet DOI-nummer
(Digital object identifier), tildelt av den europeiskedataarkivtjenestenDataCite.Selve lagringenkan
gjøresi et åpentinstitusjoneltarkiv som UiT OpenResearchData,i et nasjonaltarkiv som NSD eller i
et internasjonalt,tematiskarkiv som f.eks. ELIXIR - en pan-Europeiskinfrastrukturfor arkivering og
analyserav biologisk informasjon.
IT -avdelingenslagringstjenester
Ved kartleggingensom ble gjort av Universitetsdirektørens
arbeidsgruppeviste flere av fakulteteneat
de har fagmiljø der forskningener pålagt strengekrav, og også at disse kraveneøker og blir mer
omfattende.Internt ved UiT er det i liten grad utformet krav til eller rutiner for håndtering av
forskningsdatautover nasjonaleog internasjonalepålegg. I tillegg stilles det krav til håndteringav
forskningsdatafra forskningsfinansiører
(Forskningsrådet,Horizon2020og andre),fra industripartnere,
andresamarbeidspartnere
og fra tidsskrifter og utgiveresompublisererforskningsresultatene.
I økende
grad omfatter disse kravene bestemmelserrundt arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av
forskningsdata.Den omfattendebreddeni typer forskningsdatasom inngår i forskningen ved UiT
gjenspeilesi ulik praksisog systemerfor lagring og arkiveringav forskningsdata.
I takt med utviklingen av feltet blir det stadig viktigere å skille mellom lagring og arkivering av
forskningsdata.Arkivering av forskningsdatadreier seg om en langsiktig lagring av dataene,der det
ogsågjøresen kvalitetssikringog systematisering(preservering),og tilknyttes strukturertemetadata.
Dette skal gi en sikker bevaringav dataeneover tid og gjøre dataenetilgjengeligepå en strukturertog
kvalitetssikretmåtefor gjenfinning,deling og gjenbruk.
Mangeav UiTs forskereog fagmiljø lagrer forskningsdatapå individuelle og felles serverområder,på
egnepc-er og harddisker.Det er for enkelteforskningsområder/
-prosjekt satt opp egneUiT -servere.I
tillegg har Helsefakutviklet og drifter EUTRO, som ivaretarforskningsdatafor de storebefolkningsundersøkelsene.Det drives også større forskningsinfrastrukturerfra UiT som EISCAT, SIOS og
Registreringssentralen
for historiske data (RHD). Og utenfor UiT finnes det flere nasjonale og
internasjonaleinfrastrukturerfor lagring, arkivering og tilgjengeliggjøringav forskningsdata.Flere av
UiTs forskningsmiljøerbenytterdisse.
For å imøtekommegjeldendebehov,krav og målsettingerfor lagring, arkivering og tilgjengelighetfor
forskningsdata,må det utvikles og leggestil rette infrastrukturpå ulike nivå for forskningenved UiT.
Interneløsningerog strukturermå sesi sammenhengmed eksterneløsningersom eksistererog tilbys
nasjonaltog internasjonalt.Dette variererfor ulike forskningsområder.Ulike prosjekterhar ogsåulike
behovnår det gjelderkrav til sikkerhet.Når det gjelder lagring av sensitiveforskningsdata og datamed
særskiltekrav til sikkerhet,eksistererdet ulike løsningersom det må tas en samletstilling til hvordan
UiT skal utvikle og anvendevidere.
Gjennomarbeideti pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdataved UiT har Avdeling for IT (ITA)
byggetkompetanseog fått erfaring medå tilretteleggeog drifte tekniskinfrastrukturfor åpnedata.For

at løsningensom har vært testet ut skal kunne skaleresopp til å dekke et institusjonelt behov for
arkivering av åpne data, så kreves det i hovedsakflere virtuelle datamaskinerog økt kapasitetfor
datalagring.ITA vil utrede hvilke tekniske krav man må ha svar på for å kunne tilby en god og
fremtidsrettettjeneste.
Policy
³ « excellencetoday is about more than ground-breaking discoveries – it includes openness,
responsibility and the co-production of knowledge
.´ Utsagnet er henta fra Rome Declaration on
ResponsibleResearchand Innovationin Europe(RRI)41, som beskriverden pågåendeprosessenmedå
bringe forskning og innovasjonpå linje med de verdier, behovog forventningersom samfunnethar. I
dennesammenheng
kan en si at fremtidensforskning arter segannerledesenn fortidensforskning.En
forutsetningfor tetteresamarbeidog effektiv kunnskapsutveksling
mellom forskningsmiljøervil være
en delingskulturder forskningsdata,arbeidsresultater,
drøftingerog konklusjonerkan flyte mestmulig
fritt.
I ForskningsrådetsRRI-rammeverk42 heter det at de store teknologiprogrammenes
RRI-prosjektertar
utgangspunkti et skifte i grunnleggendeforståelsenår det gjelder forholdet mellom forskning og
samfunn;fra lineæremodeller til interaktive modeller med vekt på samspill og nettverk på tvers av
disipliner og samfunnssektorer.Og Forskningsrådetlanserersin RRI plakat: Se fremover! – Tenk
gjennom!– Inviter med! – Jobb sammen!Dette er ett av mangeutviklingstrekk som drar forskningeni
retning mot en åpen vitenskap (open science),hvor åpen tilgang til forskningsresultaterog åpne
forskningsdataer to sentraleelementer.
UiT har ført en tydelig politikk på Open A ccess(OA) og vært tidlig ute med støttetil nasjonaleog
internasjonaleinitiativ som har fremmet en OA-utvikling. En tilsvarenderolle kan UiT nå ta når det
gjelder åpneforskningsdata.Dette vil i tilfelle væreen naturlig utvidelseav OA-engasjementet og et
skritt på veien mot en OpenScience-politikk. Et førstetiltak innenfor dettekan væreen uttalelseeller
et prinsippom at UiTs politikk følger av Forskningsrådets
"åpensomstandard"-prinsippnår det gjelder
tilgang til forskningsdata.UiT vil med dette legge til rette for at nødvendigeinfrastruktur- og
støttetjenester
er til stedefor forskerne,og meddetstimuleretil at forskningsdatai utgangspunktet
gjøres
åpenttilgjengelig, menat det gjøresunntakfor datasomikke kan eller bør gjørestilgjengelig.
En første konkret oppfølging av dette prinsippet kan være å ta inn et krav i ph.d.-kontrakten om
innlevering av databehandlingsplan
for godkjenning sammenmed prosjektbeskrivelsen.Det vil gi
kunnskapom nødvendighetenav en gjennomtenk
t forvaltning av egne data, samt gi grunnlag for
oppfølgingi løpet av stipendiatperioden.
I tillegg til langsiktigkompetansebygging
vil detteogsåsikre
at UiT har tilgang til forskningsdatafra ph.d.-arbeidetetterat ph.d.-kontraktener avsluttet.
UiT kan imidlertid ikke løse utfordringenerundt OpenSciencealene,og det er viktig at arbeidetved
institusjonenforankresi nasjonaleog internasjonaleprosesserder UiT gjerne kan værepådriver,men
ogsåjobber sammenmedandreaktørerfor å finne de rette løsningene.

41

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/rome_decl
aration_RRI_final_21_November.pdf
, EUs ministerråd2014
Samfunnsansvarlig
innovasjon± Et RRI-rammeverkfor BIOTEK2021,NANO2021,IKTPLUSS & SAMANSVAR
(v. 1.0), Forskningsrådet2016
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UiT skalhøsten2016etablereenoverordnetpolicy for forvaltning av forskningsdata.Denne
skal leggetil rettefor effektiv, forsvarlig og framtidsrettetforvaltning av forskningsdata
.
Innen2020skal UiT ha etablerttjenesterfor lagring av alle typer forskningsdata.

