NOTATER FRA
FELLESMØTE FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG, UIT,
OG FORSKNINGSUTVALGET, NTNU.
Dato:
Sted:

Mandag 13.4.2015 kl 1100– 1500
Møterom Hiet, Administrasjonsbygget, UiT

Tilstede fra forskningsstrategisk utvalg, UiT:
Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud, prodekan forskning
Michaela Aschan (BFE-fak), prodekan forskning Fred Godtliebsen (NT-fak),
prodekan forskning Geir Davidsen (Kunstfak), stipendiat Silje Eileen Nordmo
(TODOS), prodekan forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak),
museumsdirektør Marit Anne Hauan (TMU), konstituert dekan Wenche
Kjæmpenes, prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge (Helsefak),
prodekan forskning Turid Moldenæs HSL-fak), førstebibliotekar Eirik Reierth
(UB) og seniorrådgiver Marit M. Dahle (AFU; ref).
Forfall:
Prodekan forskning Stig Harald Solheim (Jur-fak) og prodekan forskning
Sameline Grimsgaard (Helsefak) og student Øyvind Dammerud
(Studentparlamentet).
Deltakere fra Forskningsutvalget NTNU:
Prorektor for forskning Kari Melby, prodekan Annemie Wyckmans (Fak. for
arkitektur og billedkunst), prodekan Bjørn Gustafsson (Det medisinske fak.),
prodekan, professor Britt Andersen (Det humanistiske fak.), prodekan Tor
Grande (Fak. for naturvitenskap og teknologi), seksjonsleder forskning Erik
Ingebrigtsen (Fak. for samfunnsvitenskap og teknologiledelse), prodekan
Bjarne E. Helvik(Fak. for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk), forsknings- og samlingssjef Solveig Bakken
(Vitenskapsmuseet), koordinator/seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (Rektors
stab for forskning), seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde (Rektors stab for
forskning) og seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov (Rektors stab for forskning).
Andre inviterte deltakere:
Rektor Anne Husebekk (ønsket velkommen). Personaldirektør Odd-Arne
Paulsen (POA, UiT) og Instituttleder Nina Emaus (IHO, Helsefak, UiT).

Notater fra møtet:
Bolk I: 1100-1300: Forskningskultur i en fusjonert institusjon – utfordringer
1. Nina Emaus: Forskning og fusjonsprosesser (helse- og omsorgsfag)
-

-

Presenterte instituttet mht til studier, forskningsgrupper, personell, og
campusplassering
Nå: Seks forskningsgrupper (FG) med til dels overlappende tematikk
Instituttet har lavest publikasjonspoeng per UFF, men økende totalt andel av
Helsefaks publikasjonspoeng.
Evaluering av FG 2015:
o Resultater: FG tydeligere profil enn tidligere.
o Mange gode prosjekter og mer ekstern finansiering (Helse Nord og
NFR)
o Har ambisiøse FG-ledere og -medlemmer.
o Halvparten av FG er under etablering/tidlig konsolidering, resten er
godt konsolidert.
Erfaringer fra fusjoner:
Fusjon med miljøer som har svak forskningstradisjon, men ønske/vilje til å få
opp aktivitet.
Bekymring/intern diskusjon om forholdet mellom forskning og undervisning.
Viktig at forskning kan brukes til undervisning. Trenger holdningsendring.
Føler at instituttet får god støtte fra sentralt, men jobben må gjøres internt.
Utfordring: Bli toppforskningsmiljø.
Nye fusjoner: trenger tid, må få tid til å «skynde oss langsomt». Jobbe
systematisk, men langsiktig. Anbefaling: ha 5-10-årsfokus.

2. Marie-Theres Federhofer: Forskning og fusjonsprosesser – (lærerutdanning &
pedagogikk)
- Lærerutdanningen har vært gjennom to fusjoner (HiTø og HiFm), og har vært
en viktig faglig begrunnelse for fusjonene.
- De pedagogiske miljøene samlet under nytt institutt, institutt for pedagogikk
og lærerutdanning, med 190 ansatte og 1900 studenter, fordelt på to campuser
(Tromsø og Alta)
- UiT har i flere år hatt femåring integrert lektorutdanning, høgskolene har hatt
fireårig (allmenn)lærerutdanning. Etter fusjonene femårig utdanning for
grunnskolelærere i Troms og Finnmark.
- En rekke utdanningstilbud: Barnehagelærer, grunnskolelærer, spes.ped,
logopedi, utd.ledelse, pedagogikk.
- Konsekvens av fusjonen: Større fokus på forskning i lærerutdanningen og
dermed bedre kvalitet på utdanningen.
- Universitetsstatusen skaper forventinger
- Har lykkes. Viktig:
o Økt publisering
o Økt ant. ansatte i toppstillinger
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-

o Økt antall ph.d.-stillinger (rekrutteringsstillinger – strategisk fordelt +
via to nasjonale forskerskoler).
o Førstelektorprogrammet videreført fra HiTø, gjelder til 2017.
o Nye retningslinjer fordeling av FoU-tid, ganske rause retningslinjer.
o Forskergrupper 6-10 ansatte. Totalt 16 grupper.
o Fokus på forskningsbasert undervisning, SFU (UiT og UiO): ProTed
o Universitetsskoleprosjekt
Erfaring: trenger tid og gode prosesser, samt kommunikasjon
Geografisk distanse (Tromsø og Alta) 50 ansatte i Alta. Utfordring å bli kjent
med de ansatte.
Kulturforskjeller, hva er egentlig «forskning»?

3. Odd-Arne Paulsen: Ressursallokering og kompetanseutvikling
-

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og
forskerstillinger
o Fastsatt ifm fusjonen med HiF.
o Regulerer felles normer for fordeling av arbeidsoppgaver for ulike
stillingstyper og tidsberegning/normering av oppgaver innenfor
undervisningsdelen.
o Regulerer også tilstedeværelsesplikt og definerer ulike typer
arbeidsoppgaver (forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid,
undervisnings- og samlingsdelen og administrasjonsdelen).
o Arbeidsplaner må inneholde tid til alle tre typer. Administrasjon er 5%,
mens FoU og undervisning varierer etter stillingskategori.
o Tildeling av FoU-termin årlig, kriterier for fakultet og for søker, samt
momenter for prioritering.
o Retningslinjene gir regler om opptjening av ansiennitet og gjennomføring
av FoU-termin.

-

Kompetanseutvikling
o Førstelektorprogrammet:
o Opprettet 2009, skal evalueres 2017
o Målsetting: bidra til at universitetet sikres førstestillingskompetanse og
utvikler kvalitet i forskning, undervisning og i faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid
o praksisnær forskning og utviklingsarbeid - to karriereveier – gi muligheter
for å søke opprykk til førstelektor
o 15 plasser/to år
o Professoropprykk:
o Utgangspunkt: rekruttering og kompetanseopprykk for å sikre god
kompetanse ved institusjonen
o Ikke bare individuelle rettigheter, men kan bygge kompetanse som
institusjonen trenger
o krever godt samspill mellom institusjonen og den enkelte kandidat og et
rekrutteringsgrunnlag som omfatter begge kjønn
o viktig å holde kvaliteten oppe, påse at komiteer legger riktige kriterier til
grunn
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o vurdere om det er en kjønnsdimensjon i hvordan ordningen fungerer
4. Kenneth Ruud
-

-

-

Utgangspunkt for fusjoner, samme stillingskategori samme FoU-tid
o Professor/førsteamanuensis 50/50
o Førstelektor 30/70
To sidestilte karriereveier, førstelektor-dosent, førsteamanuensis-professor
Uttalt ønske om differensiert fordeling av forskningstid.
Økonomi: fusjonen skal ikke ha omfordelende effekt ved fusjonstidspunktet.
UiTs budsjettmodeller gjelder hele organisasjonen.
Felles forskningskultur
o ledelsens synlighet, viktig å bruke tid på andre campus
o Kommunisere forventinger til hva som forventes av prosjekter.
o Skape møtearener på tvers av tidligere institusjonsgrenser
o Utgangspunkt for felles forskningsskultur
 Forskning på egen praksis
 Studentaktiv forskning fra tidlig
 Innovasjon
Rektoratets tanker videre:
o Må etablere en kultur – snakke om arbeidsoppgaver
o Medarbeidersamtaler
o Mentorer for nyansatte
o Viktig med eierskap til egen institusjon: «supergrupper»
o Karriereutvikling
o Lederopplæring
o Sidestille forskning og undervisning

Kommentarer Finnmarksfakultetet: I en fusjon er det viktig å huske på at det drives
god forskning også ved på høgskolene: Profesjonsutdanningene og disiplinfagene har
ulik forskningskultur.
Det har ikke vært lett å bygge en campusidentitet, de andre miljøene veldig rettet mot
Tromsø.
Bolk II: Deling av beste praksis
5. Tor Grande NTNUs publiseringspolitikk
Tredelt målsetning for NTNUs publiseringspolitikk 2014-2010
1. Kunnskap skal gjøres tilgjengelig
o Forskningsaktivitet/kunstnerisk virksomhet gir dokumenterte resultater i form av
vitenskapelige publikasjoner eller kunst/kunstneriske produkter.
o Produktivitet målt etter publikasjoner per vitenskapelige årsverk skal være høy.
o Resultater av FoU-virksomhet og kunstnerisk virksomhet og vitenskapelige
publikasjoner skal som hovedregel publiseres åpent (Open Access).
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2. Gode karriereveier
o Ansatte som tildeles ressurser til forskningsaktivitet/kunstnerisk virksomhet skal
ha dokumenterte resultater i form av vitenskapelige publikasjoner eller
kunst/kunstneriske produkter.
o NTNUs forskere skal ha god kunnskap om betydningen av hvilke kanaler de
publiserer i. NTNU skal legge til rette for at den enkelte ansatte kan realisere sitt
potensial gjennom hele karrieren
3. Internasjonalt fremragende
o En betydelig andel av publiseringen fra NTNU skal skje i tidsskrifter med høyt
vitenskapelig gjennomslag, enkelte forskningspublikasjoner skal være blant de
aller mest innflytelsesrike og siterte innen sitt felt.
o NTNU skal ha kunstneriske resultater i internasjonal toppklasse. NTNUs forskere
skal sampublisere med fremragende utenlandske forskere.
Dette er målene for NTNUs publiseringspolitikk, men særlig når det gjelder Open
Acces-publisering har NTNU mye å lære av for eksempel UiT.
6. Solveig Bakken: Publiseringspolitikk og open access - deling av beste praksis
-

-

-

Forventinger/krav fra departementer, NFR, EU: offentlig finansiert forskning
skal være tilgjengelig via OA eller egenarkiverering i institusjonelle åpne
arkiv.
NTNUs publiseringspoltikk har mål om åpen publisering.
Manglende motivasjon for egenarkivering/OA begrunnet i:
o Motebølge
o Ingen interessante/meritterende journaler
o Er samfunnsansvaret nok?
NTNU ca 10% av vit publikasjoner i Web of Scvience er OA-publikasjoner.
NFR undersøkelse 2014, ¾ av forskere vil gjerne dele data, men det tar tid og
de er redd for å gjøre feil, mangler teknisk infrastruktur
NTNU har en del på plass. «NTNU Open», UB kvalitetssikrer nettpublisering
av tidsskrifter, UB bistår med infrastruktur
Økonomiske tiltak, NTNUs publiseringsfond, f.eks. til å «kjøpe» ut artikler?

Fra diskusjonen/erfaringer fra UiT vedr. OA:
-

Viktig å være tett på brukerne, påminning. Redusere barrieren.
UB holder oversikt over relevante OA-tidsskrift, sender ut oversikter til
enhetene
«gulrot» gjør en del av jobben. Publiseringsfond: enkel saksbehandling kjapt
«pisk»: EU-regelverk etc.
OA er tydelig profilert fra ledelsens side, fra rektorat og bl.a. fra Muninkonferansen
Det er en god investering over tid, fører til økt antall nedlastinger/siteringer
Viktig at OA-tidsskrift flyttes på nivå 2. UiT har to OA-tidsskrift på nivå 2
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7. Bjørn Gustafsson: Faglig robuste faggrupper I
-

Hva skal til for å få en faglig robust FG?
o Kritisk størrelse, minst to personer med førstestillingskompetanse
o Felles fokuserte problemstillinger, som ikke spriker for mye, for å få drift
framover. Strategiforankret
o Spesifisert målsetning, felles strukturerte og regelmessige aktiviteter
o Solidarisk ansvar for produksjon
o FG på tvers av instituttgrenser, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

-

Unngå
o små/fragmenterte forskermiljøer
o undervisningsbasert inndeling
o Manglende faglig/strategisk FG-ledelse
Tiltak
o Samling av mindre til større grupper
o Omstrukturere/splitte dysfunksjonelle grupper
o Tydelig faglig strategisk ledelse

-

8. Annemie Wyckmans: Faglig robuste faggrupper II
-

Fra fakultet for arkitektur og billedkunst
Flere små miljøer her som ikke vil bestå «Trikketesten» «Trikketesten» krever
etter hennes syn minst 3 førstestillinger
Behov for konsentrasjon allerede før fusjonen, vil bruke fusjonen for alt den er
verdt
Opplæring i publisering
Hvordan endre tankesett?
Inspirasjon «Idea work» bok.
Metode for kreative prosesser

Erfaringer/kommentarer fra UiT:
- Ønsker ikke å ikke styre forskning, må ikke bli for homogent. Identifisere
noen felles visjoner, og se etter merverdien ved å jobbe i lag.
- Ulik praksis for FG ved UiT.
o Helsefak: Ulike FG, ulikt nivå. Noen jobber veldig tett, andre møtes
sjelden. Ved Helsefak er FG-tradisjonen sterkest, og er på mange måter en
administrativ inndeling.
o TMU: ansatte bli med i FG som «tilhører» andre fakulteter/enheter.
o HSL-fak: Ønsker å skape en kultur for å skape forskning i kollektiv, ikke
FG som administrativ «enhet».
o Har opprettet fakultære FG som får støtte. Støtte til FG, inndelt i tre ulike
nivå, grad av ambisjoner og grad av konsoliderering. På jakt etter gode
ordninger for miljøer som ikke har tradisjon for dette. Langsiktig
perspektiv: Økonomisk støtte i inntil 5 år
o NT-fak: har hatt stor suksess for å bygge FG, disse gjør det bra mht ekstern
finansiering.
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o Men en utfordring, ikke stort fokus ved tildeling av rekrutteringsstillinger
mv.
o Viktig tema ved medarbeidersamtaler for de som ikke faller inn i robuste
miljøer. Ofte er det lett å hekte seg på en gruppe.
-

Utfordringer UiT:
o FG = «nivå 4»
o Hvordan rekruttere FG-ledere

9. Britt Andersen Toppforskning HF
-

-

-

«Spydspiss»: får 1 stipendiat, 1 post doc, driftsmidler, og ekstra oppfølging.
Søknadsprosesser (BOA)
o Følge opp søknadsprosesser. HF sender mange søknader, men for dårlig
suksessrate
o En kritisk leser, gjerne fra et annet fag
Strategisk bruk av forskningsmidler
o Lokal «gullkortgruppe» mot Horizon 2020
o Økonomisk/administrativ støtte til miljø som søker NFR Toppforsk, SFF
osv og til søknader med karakter 7 uten å ha oppnådd finansiering.
Virkemidler/sentrale programmer ved NTNU
o Stjerneprogrammet
o Onsager Fellowship

10. Bjarne Helvik: IMEs fyrtårnsatsinger
-

-

6 + ulike fyrtårnssatsinger
Hovedutfordringer
o Innovasjon og kvalitet i utdanning
o Konsentrasjon/kvalitet i forskning
o Økt handlingsrom – styrking av eksternfin. virksomhet
o Kvalitet i rekruttering av ansatte/studenter
o Kommunikasjon/formidling for økt synlighet og styrket omdømme
Evaluering fyrtårnsatsing 2014, Hovedfunn:
o Positive funn: Fyrtårnlederne: engasjement, innsats, dyktighet. Godt som
virkemiddel for teambygging, gjør FG bedre rustet til å møte sammensatte
forskningsoppgaver og styrker samfunns- og næringslivskontakten
o Begrenset effekt mht. BOA og økt synlighet, rekruttering.
o Behov for tettere kobling mot instituttledelsene

Tromsø, 15.4.2015/MMA
Vedlegg: Alle Presentasjonene samt notat om UiTs Open Access-policy
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Open Access ved UiT Norges arktiske universitet – en oversikt

UiTs prinsipper for Open Access (OA) publisering ble vedtatt av Universitetsstyret i 2010.
UiT har som mål at alle vitenskapelige publikasjoner fra universitetet skal gjøres tilgjengelig enten
i OA-tidsskrifter eller i åpne vitenarkiver. UiT har besluttet tre prinsipper om fri tilgang til
vitenskapelige resultater: (i) studenter og forskere skal egenarkivere sine publikasjoner i UiTs åpne
vitenarkiv Munin, (ii) studenter og forskere skal, under forutsetning av faglig likeverdighet, velge
de publiseringskanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene og (iii) universitetet vil
arbeide for at tidsskrifter og skriftserier som utgis ved UiT skal være OA-utgivelser.
http://uit.no/Content/375533/OA%20policy%20UiT%20141010.pdf
UiTs publiseringsfond har vært i funksjon siden 2011 og skal dekke ekstrakostnader for
publisering i OA-kanaler. Fondet ble opprettet for å stimulere til mer OA-publisering ved å støtte
de økonomiske kostnadene ved forfatterbetaling som kreves av en del rene OA-tidsskrifter. En klar
økning i antall søknader som kommer inn til fondet viser at det svarer på et stort behov blant
forskerne. I 2011 ble det innvilget støtte til 24 artikler, i 2012 til 42, i 2013 76, i 2014 112 artikler
og hittil i 2015 er det gitt støtte til 34 artikler. Publiseringsfondet har i 2014 et budsjett på 1,4 mill.
kroner. http://uit.no/ub/publisering/art?p_document_id=225287&p_lang=2
Publisering som ren «Gull Open Access» var i 2013 på 16,3 % for UiT samlet, men fordelte seg
ujevnt over enhetene. Helsefak lå høyest med 21,1 %, fulgt av BFE-fak med 15,3 %. Totalandelen
gull OA gikk noe ned fra 2012 til 2013, men ser ut til å øke i 2014, hvor estimatet nå like før
rapportering er 20,6 %. Det er trolig forskjeller i tilgang på gode og relevante OA-kanaler som er
den viktigste forklaringen til forskjellene mellom enhetene.
UiT har hatt en svak økning i andelen egenarkiverte artikler, «Grønn Open Access». I 2013
utgjorde dette ca. 8 % av alle artikler og brakte totalandelen OA-artikler opp til 24,3 %. For 2014
ser andelen egenarkiverte artikler ut til å komme over 10 % slik at den samlede andelen OA kommer
på over 30 %. Veksten i «Grønn OA» er gledelig, men tallet er ikke godt nok når man tar i
betraktning at alle artikler i utgangspunkter har på seg et krav om å gjøres tilgjengelig Open Access,
både gjennom UiTs egen policy og gjennom behandlingen av Meld. St. 18 (2012–2013) Lange
linjer – kunnskap gir muligheter. I tillegg vil mange artikler være gjenstand for et krav fra en
finansiør om at artikkelen skal være Open Access. Flere og flere finansiører varsler, eller har satt i
verk, en hardere oppfølging av at OA-krav oppfylles, og det er nå en reell risiko for at prosjektmidler
holdes tilbake og ikke blir utbetalt som følge av at OA-krav ikke er oppfylt. Dette er en økonomisk
risiko for institusjonen og den enkelte enhet.
For å stimulere til større andel egenarkiverte artikler og mer «Grønn OA», har
Universitetsbiblioteket (UB) hver februar de siste par årene henvendt seg direkte til enkeltforskerne

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

ved UiT som har publisert foregående år, og oppfordret til egenarkivering av deres artikler. UB har
gjennom disse henvendelse veiledet til hvordan egenarkivering gjøres, og tar seg av all
kvalitetssikring og avklaringer overfor utgivere. Selv om andelen bør bli høyere, ligger UiT godt
an blant de norsk UH-institusjonene når det gjelder egenarkivering og Open Access.
Arbeidet med OA ved UiT foregår i samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Avdeling for
forskning og utviklingsarbeid (AFU) og fakultetene, men hoveddelen skjer ved UB, som også driver
UiTs vitenarkiv Munin og arrangerer Munin-konferansen om vitenskapelig publisering og Open
Access. Konferansen har i flere år vært av nasjonal og også internasjonal betydning innenfor dette
feltet, og har i 2015 10-års jubileum. I 2014/2015 gjennomfører Det helsevitenskapelige fakultet en
satsning på OA, som vi håper kaster av seg erfaringer og resultater som kan bli til nytte for hele
institusjonen.
UB driver også en publiseringstjeneste for OA-tidsskrifter og –serier, Septentrio Academic
Publishing. På denne plattformen utgis det syv tidsskrifter, en skriftserie og én årbok hvor
redaksjonene er knyttet til UiT. Bruken av tidsskriftene er god, målt i antall nedlastede artikler per
måned.
Mer om Open Access ved UiT her:
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=42374&p_document_id=244798&p_lang=2&
p_dimension_id=88185

Tromsø 10. april 2015
Randi Østhus
AFU

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Forskning i fusjonsprosesser –
utfordringer og muligheter
Nina Emaus,
Professor,
Instituttleder,
Institutt for helse og omsorgsfag (IHO),
Tidligere leder av forskningsgruppen
Folkehelse og rehabilitering

Institutt for helse og omsorgsfag Mars 2015
Institutt
styret

BSc Sykepleie

Instituttledelsen
Instituttleder
Instituttleder Campus Hammerfest
Assisterende instituttleder

Campus Tromsø
• Heltid
• Desentralisert
Campus H-fest
• Heltid
• Nettbasert
650 studenter

BSc Radiografi
60 studenter

Administrasjonen
Kontorsjef

BSc fysioterapi
75 studenter

BSc Ergoterapi
60 studenter

Felles studieleder + Programstyre

VidereUtdanning
Jordmorfag
40 stud

VidereUtdanning
ABIKO
75 stud

Masterprogram i
sykepleie
40 stud

Masterprogram i
helsefag
6 st.retn.

Instituttets særpreg – før og etter fusjon

Samler de tradisjonelle helsefagene
Undervisningsfokus
«Ung» forskningskultur
Stor interesse for forskning i de ulike
fagene
• Men også engstelse: kommer forskningen
til å gå på bekostning av undervisning?
•
•
•
•

Personellsituasjonen 2015:
Program

Professor/
Dosent

Førsteaman/
Førstelektor

Lektorer

Tilsammen

BSc sykepleie Tromsø

1

9

30

40

BSc sykepleie H-fest

1

6

18

25

Ergoterapi

1

3

4

7

Fysioterapi

1

1

7

9

Radiografi

1

0

5

6

Master/PhD program

9

15

0*

24

Jordmor

0

1

4

5

ABIKO

0

1

10

11

* Stipendiater unntatt

Forskning IHO 2015:
Publisering
(publikum)

Helsefaglige fagfelt:
Sykepleie
Fysioterapi
Ergoterapi
Radiografi

Paradigmer

Naturvitenskap

Humaniora
Ikke-helsefaglige
fagfelt:
Epidemiologi
Sosiologi
Filosofi
Informatikk
Pedagogikk

Samfunnsvitenskap

Forskningstema

Sykdomsprosesser,
sykdomsrisiko,
erfaringer og
konsekvenser
Terapeutiske og
omsorgsfaglige
relasjoner og
intervensjoner

Metodologi/Metoder

Folkehelse og
Rehabilitering
Epidemiologi og
kvantitative metoder

Kvalitative metoder:
Livsverdensintervju

Utøvelse og organisering
av praksis
Narrative metoder
Utdanning av
helsefaglige
profesjonsutøvere

Forskningsgrupper

Pasientnær
sykepleieforskning
Rural and Remote
Nursing and Healthcare
in Arctic and North Sámi Area
Helse- og
omsorgstjenester i
kommunen

Etnografi
Helsefaglig
profesjonsutøvelse
Aksjonsforskning

Aud Obstfelder, 2013 (modifisert NE 2015)

Helsefaglig utdanning

Evaluering av forskningsgruppene 2015
• 6 FG – med til dels overlappende tematikk
• IHO: lavest publikasjonspoeng per UFF (2011: 0.19,
2012: 0.18, 2013: 0.17)
• Men: antall og andel publikasjonspoeng øker:
Publikasjonspoeng

2011

2012

2013

2014

Helsefak samlet

348,2

318,3

325,5

312,1

IHO

18,3

27,2

28,8

35,4

IHO - andel

5,2%

8,5%

8,8%

11,3%

Evaluering av forskningsgruppene 2015:
– FG presenterer seg i 2015 med klarere profil enn
tidligere år
– Mange gode praksisnære og utdanningsrelevante
prosjekter
– Flere eksternt finansierte prosjekter (NFR og andre)
– Ambisiøse FG ledere – og medlemmer
– Fortsatt grupper i nyetablering og tidlig
konsolideringsfase
– Noen grupper er godt konsolidert, med faglig
fellesskap og fokusert aktivitetsnivå, oppnår ekstern
finansiering, publisering

Oppsummering
•
•
•
•
•

UiT fusjonerte med Høgskolen i Tromsø i 2009
Helsefagene samlet på IHO
Forskningsgrupper etablert fra 2010
UiT fusjonerte med Høgskolen i Finnmark i 2013
IHO + BSc sykepleie Campus Hammerfest

•
•
•

Fusjoner som omfatter fag med svak forskningstradisjon
Ønske og vilje til å få opp forskningsaktiviteten
Bekymring for forholdet undervisning / forskning

•

UTFORDRING: Toppforskningsmiljø med høy publisering, prosjektledererfaring,
etablerte internasjonale nettverk og bredt samarbeid med eksterne partnere

•
•

VI trenger tid til etablering og konsolidering
«Skynde oss langsomt» - arbeide systematisk med langsiktige planer

Forskning i fusjonsprosesser sett fra
lærerutdanningen sin side
Innlegg for NTNUs forskningsutvalg, 13.april 2015

FoU-virksomhet i lærerutdanninga i et fusjonert
universitet
•

Organisering og utdanningstilbud

•

Et nytt fokus på forskning i lærerutdanning
– Litt statistikk
– Tilpasninger/kompetanseordninger på flere nivå:
•
•
•
•

•

Førstelektorprogram
Fordeling av FoU-termin
Forskningsgrupper
ProTed og universitetsskoleprosjekt

Erfaringer

Organisering og utdanningstilbud
•

To fusjoner:
– Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø 2009
– Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø ble til UiT Norges
arktiske universitet i 2013

•

En sentral faglig begrunnelse for fusjonene: lærerutdanning

•

UiT har i flere år tilbudt en femårig integrert lektorutdanning (8-13), HiT og
HiF hadde en fireårig (allmenn)lærerutdanning

•

Med fusjonene: femårig utdanning for grunnskolelærere i Troms og
Finnmark, trinn 1-7 og 5-10

•

De pedagogiske miljøene ble samlet under et nytt etablert institutt, Institutt
for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), ca. 190 ansatte, ca. 1.900
studenter, to campus: Tromsø og Alta

Organisering og utdanningstilbud
•

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er det største instituttet ved
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)

•

Utdanningstilbud
– Barnehagelærerutdanning
– Grunnskolelærerutdanning (1-7, 5-10)
– Spesialpedagogikk
– Logopedi
– Utdanningsledelse
– Pedagogikk

•

Fakultetsstyret
Styreleder

Dekanat
Fak.administrasjon

Institutter og sentre
IFF

ISS

IAS

IHR

ILP

Programstyrer og forskningsgrupper

IKL

IS

CPS
SESAM
BAI
KFORSK

Et nytt fokus på forskning i lærerutdanning
•

Større forskningsfokus som konsekvens av fusjonen
– universitetsstatus skaper forventninger
– bedre kvalitet i (lærer)utdanning gjennom mer forskning

Publisering ved ILP
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Et nytt fokus på forskning i lærerutdanning
•

Tilpasninger/kompetanseordninger på flere nivå (institusjon, fakultet,
institutt)
•

Fagmiljøet innen lærerutdanning blitt prioritert ved tildeling av rekrutteringsstillinger, og vi
deltar i begge de nasjonale forskerskolene NATED og NAFOL

•

Førstelektorprogram; opprettet I 2009, gjelder til 2017

•

Nye retningslinjer for fordeling av FoU-termin, inkluderer alle fast ansatte i
stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor ved det nye
universitetet

•

Forskningsgruppeordning (på fakultet og på institutt)

•

ProTed og universitetsskoleprosjekt (fokus på forskningsbasert undervisning)

Erfaringer
•

Viktig: tid, prosesser, kommunikasjon

•

Geografisk distanse som utfordring

•

Kulturforskjell mellom høyskole- og universitetsansatte: ulike
vitenskapelige standarder, ulik forståelse av hva forskning er

Ressursallokering
og kompetanseutvikling

Seminar UiT og NTNU 13. april 2015

Odd Arne Paulsen, Avdeling for personal og organisasjon

Tema
•
•
•

Fordeling av arbeidstid i undervisnings- og forskerstillinger
Fordeling av FoU-termin
Førstelektorprogram og kompetanseopprykk

•

Ordningene regulerer UiTs tidsbruk til forskning og utviklingsarbeid
– 496 av 1123 årsverk til forskning i undervisnings- og forskerstillinger
– potensielt 136 av 1123 årsverk FoU-termin

•

Noen overordnede spørsmål
– hva får vi ut av dette – resultater
– har vi god praksis for bruk av ordningene
– bruker vi ressursene riktig

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i
undervisnings- og forskerstillinger
I forbindelse med fusjonen mellom UiT og HiF ble det fastsatt nye
retningslinjer i mai 2014 – gjeldende fra 1.8.2014
Retningslinjene regulerer:
• Felles normer for fordeling av arbeidsoppgaver for ulike stillingstyper
• Tidsberegning/normering av ulike oppgaver innenfor undervisningsdelen
Det er generelt lagt til grunn at det skal være fleksible ordninger og fordeling
på individuelt grunnlag, dette innebærer variasjon av tidsbruken:
– mellom ulike stillingskategorier
– mellom ulike perioder
– ved individuell fastsettelse av andelen undervisning og forskning

Fordeling av arbeidstid (2)
Retningslinjene har også bestemmelser om:
•

Tilstedeværelsesplikt

•

Definisjoner av arbeidsoppgaver innen følgende kategorier:
- Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Undervisnings- og samlingsdelen
- Administrasjonsdelen

•

Arbeidsplaner:
Som må inneholde: (1) fast tid avsatt til administrasjon, (2) en
hovedkomponent for undervisning, og (3) en for FoU

•

Fakultetene kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammen av
retningslinjene – utfyllende bestemmelser skal godkjennes av
universitetsdirektøren

Fordeling av arbeidstid (3)
•

Normer for fordeling av arbeidstid for ulike stillingskategoriene er de
samme som tidligere, dvs:

•

Administrasjonsdelen (gjelder for alle stillingskategoriene): 5 %

•

FoU-arbeid og undervisning:
– Professor, dosent og førsteamanuensis: 50/50
– Førstelektor: 30/70
– Universitetslektor: 20/80
– Høgskolelærer/øvingslærer: 10 % til faglig oppdatering

•

Følgende formulering for førstelektor er fjernet: Faglige ansatte i denne
stillingskategorien gis mulighet til utvidelse inntil førsteamanuensis på
grunnlag av prosjektsøknad og tidligere produksjon. Målet er at førstelektorer
på sikt skal normeres likt med førsteamanuensis.

Fordeling av arbeidstid - endringer 2014
•
•
•
•
•
•

Institusjonens behov skal være førende for fordelingen av arbeidstid –
finne løsninger som ivaretar universitetets strategier, planer og
ressursmessige utfordringer og behov
FoU-tiden skal brukes til forskning og utviklingsarbeid som bygger opp
under enhetens strategiske mål. Det forventes at ansatte med FoU-tid har
en plan for FoU-arbeidet, og at resultatene publiseres
Det enkelte fakultet kan utforme utfyllende bestemmelser som er tilpasset
enheten
Tilføyelse under definisjonen av forskning og faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid: pedagogisk utviklingsarbeid
Undervisning: Stipendiater vektes dobbelt av normen for undervisningsforberedelser. Nytilsatte kan vektes dobbelt det første året. For øvrig
ingen endringer i faktorsystemet
Utlysning av stillinger med en annen arbeidsfordeling enn
hovedprinsippene:
–
–

utlysning med normalfordeling (f.eks. 50/50), men opplyse i betenkningen at det kan bli
aktuelt med en annen arbeidsfordeling for en periode (f.eks. 2 år)
det bør fremgå av arbeidsavtaler/betenkninger generelt at ansatte må kunne påregne
endringer i arbeidstidsfordelingen

Fordeling av arbeidstid - styringsrett
•

•
•

•
•

•
•

FoU-delen: Dersom det er klart at den ansatte ikke oppfyller/kan oppfylle
sine FoU-forpliktelser, kan ledelsen ved enheten innenfor styringsrettens
rammer pålegge at en del av arbeidstiden brukes til andre oppgaver
I vedlegg til retningslinjene omtales rammene for arbeidsgivers styringsrett
Definisjon: Arbeidsgivers rett til å tilsette og si opp ansatte, og til å
organisere, lede, fordele, og kontrollere arbeidet (hvem skal gjøre hva, når
og hvordan)
Tjenestemannslovens § 12: «enhver tjenestemann er forpliktet til å finne seg
i endringer av arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten»
Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre grunnpreget i en stilling (ansvars/
arbeidsområde skal være sammenlignbart og på tilnærmet samme nivå som
opprinnelig stilling)
Bestemmelsene i retningslinjene og rammene for styringsretten må ses i
sammenheng med den enkelte ansattes arbeidsavtale/vilkår
Alle gyldige arbeidsavtaler som fastsetter en bestemt fordeling av arbeidstid
legger føringer på hvilken fordeling en ansatt kan ha

Styringsrett (2)
•

•

•

•

Foreta skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle - vurdering av
stillingsinnholdet før og etter endringen
– For eksempel kan ikke arbeidsgiver endre en 50/50 fordeling til 100
% undervisning eller 100 % FoU-tid
– Mindre endringer (40/60) antas å ligge innenfor styringsretten
Arbeidsgiver kan innenfor styringsretten gjøre justeringer i fordeling av
tid mellom ulike arbeidsoppgaver dersom det er saklig motivert ut fra
virksomhetens situasjon og hensynet til vedkommende arbeidstaker, for
eksempel av hensyn til forsvarlig ressursmessig drift, eller behov for
undervisnings-, forsknings eller utviklingskapasitet
Utvidet adgang til å foreta endringer: midlertidig endring så fremt
tjenesten krever dette. Endringen bør begrenses til en varighet av 6
måneder. Bestemmelsen tar sikte på å dekke situasjoner hvor formålet
med omdisponeringen har saklig grunn i tjenestens forhold
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om å gjøre endringer som
går utover grunnpreget i stillingen

FoU-termin - generelt om ordningen
•

•
•
•
•
•
•

Nye retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt i 2010, etter fusjon
med Høgskolen i Tromsø
– inkl. flere stillinger, poengkrav til publisering
Retningslinjer revidert våren 2014, ved fusjon med Høgskolen i Finnmark
Sammenlignet med andre universiteter - en meget god ordning
Også ressurskrevende ordning – målt i penger og fravær av kompetanse
Større vektlegging av forskningsproduksjon og –resultater etter 2010
Evaluering av den nasjonale publiseringsindikatoren 2013/2014
Tidligere ordning ved Høgskolen i Finnmark:
– Vikarstipend
– Krav til forskningsresultater
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FoU-termin - formål
•
•
•
•

Skal øke kunnskapsproduksjonen innen alle fagområder
En faglig stimuleringsordning
Skal bidra til å styrke søkerens fagmiljø og realisere institusjonens
strategier og målsettinger
Kan søkes av fast tilsatt professor, dosent, førsteamanuensis eller
førstelektor

Endring 2014
• Sterkere vektlegging av ordningens betydning for fagmiljøene og
institusjonen
• Knytter FoU-begrepet til OECDs definisjon

10

FoU-termin - krav til søknad
•

Søknad om FoU-termin skal inneholde opplysninger om
– arbeidsplan for terminen; arbeidssted, prosjektbeskrivelse,
finansieringsplan etc.
– hva som forventes å komme ut av terminen
– plan for framtidig FoU-aktivitet
– hvilken betydning terminen vil ha for søkerens fagmiljø

•

Fakultetet henter opplysninger om FoU-resultater fra CRIStin

11

FoU-termin - tildeling
•
•

FoU-termin tildeles av hvert fakultet innen 15. juni det året FoU-terminen skal
påbegynnes
Kriterier for fakultetet:
–
–
–

•

må finne søkers arbeidsplan for terminen tilfredsstillende
skal ta hensyn til arbeids- og budsjettsituasjon
skal sørge for at veiledningsforhold til master/ph.d. videreføres tilfredsstillende

Kriterier for søker:
– må ha levert og fått godkjent rapport fra eventuelle tidligere FoU-terminer
– arbeidsplan for terminen skal være godkjent av instituttet/fagmiljøet
– må ha oppfylt sine forpliktelser når det gjelder undervisning og veiledning, samt
formidling der dette inngår i pliktarbeidsdelen
– kravene om ansiennitet skal være oppfylt
– skal ha publisert FoU-resultater i tellende kanaler i opptjeningstiden tilsvarende
0,5 publikasjonspoeng i gjennomsnitt per år
– søkere fra fagmiljøer hvor vitenskapelig publisering ikke er en vanlig/naturlig
formidlingsform, skal ha offentliggjort sine FoU-resultater i kanaler som er tilpasset
deres faglige virksomhet (gjelder primært kunstneriske publikasjoner og fagmiljøer
ved Det kunstfaglige fakultet)
– for førstegangssøkere kan kravene til publisering fravikes når det er særlige
grunner til det
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FoU-termin – tildeling (2)
Ved behov for prioritering skal det legges vekt på:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

terminens betydning for søkerens fagmiljø ved UiT
terminens betydning for bygging/vedlikehold av faglig nettverk
antall publikasjonspoeng og poenggivende publikasjoner i opptjeningsperioden, eller
annen publisering for fagmiljøer der dette er relevant jf. punkt 3.3.
søknadsinitiativ og bevilgede midler fra eksterne finansieringskilder i
opptjeningsperioden
terminens betydning for internasjonaliseringsarbeidet
antall uteksaminerte mastergrads-/ph.d.-studenter i opptjeningsperioden
omfang av innovasjonsaktivitet innenfor forskning og undervisning i opptjeningsperioden
omfang av FoU-formidling i opptjeningsperioden
særlig stort undervisningsansvar (ut over det som er vanlig for stillingen) og/eller omfang
av utviklingsarbeid knyttet til undervisning i opptjeningsperioden
stort omfang av administrative oppgaver og utvalgsarbeid (ut over det som er vanlig for
stillingen) i opptjeningsperioden
terminens betydning for innovasjonsvirksomheten ved UiT
omfang av arbeid med fagfellevurdering i opptjeningsperioden
kjønnsbalanse ved prioritering

Hvert fakultet kan fastsette en rangering av kriteriene
13

FoU-termin - opptjening av ansiennitet
•

Opptjening av ansiennitet til FoU-termin skal sees i sammenheng med
fleksible ordninger for tildeling av tid til undervisning og forskning.
Eksempler på opptjeningsperiode:
– For tilsatte med 50/50-fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid kan det
gis inntil ett års FoU-termin etter fire tjenesteår ved UiT. Det kan tilsvarende
gis inntil ett semesters FoU-termin etter to års sammenhengende tjenestetid
– For tilsatte med 70/30-fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid, kan det
gis inntil ett års FoU-termin etter seks tjenesteår ved UiT. Det kan tilsvarende
gis inntil ett semesters FoU-termin etter tre års sammenhengende tjenestetid

•
•
•
•

Forutsetning om sammenhengende tjeneste i opptjeningsperioden
Ansiennitet til ny FoU-termin opparbeides fra FoU-terminens avslutning
Dersom driften av enheten tilsier det, kan det innvilges FoU-termin inntil
ett år "før tiden" mot at neste FoU-termin utsettes tilsvarende, eller inntil
ett år "etter tiden" mot at neste FoU-termin avvikles tilsvarende tidligere
Permisjon avbryter ikke tjenestetiden, men går til fradrag i
opptjeningstiden
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FoU-termin - gjennomføring
•

•

•
•
•
•

FoU-terminer starter normalt 1.1 eller 1.7 i året etter søknadsåret og
avsluttes normalt 30.6 eller 31.12. FoU-terminer skal normalt avvikles
sammenhengende, ferie er inkludert
Dersom en FoU-termin må avbrytes som følge av sykdom, fødsel m.m.,
kan vedkommende etter søknad få gjennomføre terminen på et senere
tidspunkt
Fritak for undervisning, administrasjon og tilstedeværelsesplikt, men skal
normalt videreføre veiledning av mastergrads-/ph.d.-studenter
Plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) prosjekt(er) som
danner grunnlaget for søknaden om FoU-termin
Skal ikke påta seg undervisning, eksamensarbeid eller annet arbeid som
kan være til hinder for konsentrasjon om FoU-virksomheten
Etter gjennomført FoU-termin skal det leveres en skriftlig rapport om
resultatet av FoU-arbeidet og hvordan dette vil påvirke FoU-planene
videre
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Kompetanseutvikling - førstelektorprogrammet
•

Førstelektorprogrammet ved UiT
– et kompetanseutviklingstiltak som ingen andre breddeuniversiteter har
– opprettet i juni i 2009 og ledes av Førstelektorutvalget
– målsettingen med programmet er at det skal bidra til at universitetet sikres
førstestillingskompetanse og utvikler kvalitet i forskning, undervisning og i
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
– praksisnær forskning og utviklingsarbeid - to karriereveier – gi muligheter for
å søke opprykk til førstelektor
– består av en skoledel (metodekurs, seminarer og faglige samlinger),
mentordel (15 000 kr i året for å dekke utgifter til mentor) og et kvalifiserende
FoU-stipend (30 000 kr i driftsmidler + frikjøp fra deler av undervisningen slik
at de har 50 % tid tilgjengelig for FoU)
– det er 15 plasser i programmet, og deltakerne tas opp for to år
– førstelektorprogrammet skal evalueres i 2017

Kompetanseutvikling - professoropprykk
•

Utgangspunkt:
– rekruttering og kompetanseopprykk er avgjørende for å sikre god
kompetanse ved institusjonen
– ordningen kan være mer enn individuelle rettigheter: bygge kompetanse som
institusjonen har behov for
– det krever godt samspill mellom institusjonen og den enkelte kandidat
– og et rekrutteringsgrunnlag som omfatter begge kjønn

•

Institusjonen bør håndtere risiko:
– holde kvaliteten oppe, eks. ikke tildele opprykk ved tvil, sette sammen
komiteer med høy kompetanse
– påse at komiteer legger riktige kriterier til grunn
– vurdere om det er en kjønnsdimensjon i hvordan ordningen fungerer, og sette
inn tiltak for å motvirke det

•

Revisjon av forskriften (og de faglige kriteriene?)
– institusjonen får en tydeligere adgang til å fastsette utfyllende krav
– mulighet for å søke opprykk etter søknad på annen stilling faller bort
– revisjon av krav og kriterier fastsatt av nasjonale fakultetsmøter?

Andel kvinnelige professorer
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Noen suksessfaktorer
•
•
•
•
•
•
•

Dyktige ledere som blir fulgt opp på faglige resultater
Ledere som har kapasitet til å følge opp medarbeiderne
Klarhet i hvilke ordninger og krav som gjelder
Motivasjon hos ledere og medarbeidere
Kunnskap, verktøy og støttefunksjoner
Kvalitet i rekruttering
Kvalitet i faglig utvikling

Felles forskningskultur, tanker rundt
ressursallokering og fokus på
forskningsbasert undervisning
Kenneth Ruud
Prorektor forskning og utvikling

Foto: Geir Gotaas

Ressursallokering
•

•
•

Utgangspunktet for UiT sine fusjoner: Lik forskningstid i samme stilling uavhengig av
tjenestested
•
Professor/førsteamanuensis: 50/50
•
Førstelektor: 30/70
To sidestilte karriereveier: Førstelektor/dosent og førsteamanuensis/professor
Et uttalt ønske om differensiert fordeling av forskningstid
•
Arbeidsgivers styringsrett: ±10%
•
Ved enighet: Større avvik mulig
•
Ser vel at differensiering i begrenset grad brukes

•

Økonomisk: Fusjonen skulle ved innføringstidspunkt ikke ha omfordelende effekt

•

UiT sine budsjettmodeller gjeldende for hele organisasjonen

•

Opprykksprosjekt for styrking av forskningskompetansen i staben
2

Felles forskningskultur
•

Ledelsens synlighet på alle campus viktig

•

Klare forventninger til hva som forventes for støtte til prosjekter, konkurranse på like vilkår
for alle enheter

•

Forsøke å skape møtearenaer for involvering på tvers av tidligere institusjonsgrenser

•

En godt utgangspunkt for utvikling av felles forskningskultur: Forskningsbasert utdanning
•
Forskning på (egen) praksis
•
Studentaktiv forskning tidlig
•
Økt fokus på innovasjon tidlig i studiene?

3

4 typer forskningsbasert undervisning
1. Lærersentrert undervisning der innholdet er
forskningsbasert
2. Lærersentrert undervisning som fokuserer på
forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte
3. Undervisning der studenten aktivt deltar i en
diskusjon av et forskningsbasert innhold
4. Undervisning der studenten inngår i
«undersøkende» læreprosesser

Erfaring med universitetsskoler
•

Studentene skiver bacheloroppgaver med skolen som feltarbeid og legger
oppgavene frem for «alle»

•

Studentene skriver masteroppgaver hvor skolen er med og leverer relevante
problemstillinger

•

Studentene har økt tilgang til skolen

•

Lærerutdanningens emneplaner utvikles i dialog

•

Felles FoU utvikler utdanningen og skolen

Modellen kan overføres -

Universitets-NAV
er en realitet i Finnmark

Universitetsskoleprosjektet

Universitetssykehus
– opprinnelsen

Rektoratets/mine tanker om veien videre
•

Må etablere en kultur hvor det er naturlig å snakke om arbeidet/arbeidsoppgaver
•
Medarbeidersamtalene som et viktig karriereutviklende verktøy for alle ansatte
•
Faglige og pedagogiske mentorer for nyansatte

•

Viktig med eierskap til egen enhet/institusjon, lage “supergrupper”
•
Åpenhet, ærlighet og kultur for tilbakemelding
•
Interesse og ønske om karriereutvikling for alle medarbeider
•
Felles ønske om å løse enhetens pålagte oppgaver

•

Instituttledere/forskningsgruppeledere kritiske suksessfaktorer
•
Lederopplæringstilbud på alle nivå

•

Sidestille forskning og undervisning
•
Fyrtårnsmidler, såkornsmidler for utdanningskvalitet
•
Mentorprogram
•
Utdanningstermin

•

Kultur for kvalitet på alle nivå
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NTNUs
Publiseringspolitikk 2014-2020

Struktur, PS 2014 - 2020
I. Kunnskap skal gjøres tilgjengelig
II. Gode karriereveier
III. Internasjonalt fremragende
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Kunnskap skal gjøres tilgjengelig
• Forskningsaktivitet og kunstnerisk virksomhet ved NTNU gir
dokumenterte resultater i form av vitenskapelige publikasjoner eller
kunst/kunstneriske produkter.
• Produktivitet målt som publikasjoner per vitenskapelige årsverk er
høy ved NTNU.
• Resultater av FoU-virksomhet og kunstnerisk virksomhet er
tilgjengelige, og vitenskapelige publikasjoner fra NTNUs forskere
publiseres som hovedregel åpent (Open Access).
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Gode karriereveier
• Ansatte som er tildelt ressurser til forskningsaktivitet eller
kunstnerisk virksomhet ved NTNU har dokumenterte resultater i
form av vitenskapelige publikasjoner eller kunst/kunstneriske
produkter.
• Forskere ved NTNU har god kunnskap om betydningen av hvilke
kanaler de publiserer i.
• NTNU legger til rette for at den enkelte ansatte kan realisere sitt
potensial gjennom hele karrieren.
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Internasjonalt fremragende
• En betydelig andel av publiseringen fra NTNU skjer i tidsskrifter med
høyt vitenskapelig gjennomslag.
• Noen av NTNUs forskningspublikasjoner skal være blant de aller
mest innflytelsesrike og siterte innen sitt felt.
• NTNU har kunstneriske resultater i internasjonal toppklasse.
• Forskere ved NTNU sampubliserer med fremragende utenlandske
forskere.

5

Publiseringspolitikk og open access
deling av beste praksis
Innledning v/Solveig Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet

Er vi på rette vei, og vil vi dette nok?
Hvordan motivere og møte motforestillinger, hva går disse ut
på?
Hvordan legge til rette?

Norges Forskningsråd 2014:
Publiseringsmønster og –praksis innenfor forskning og
akademia beveger seg med økende momentum i retning
av åpen tilgang

• Er vi fornøyde med tempoet og framdriften hos oss?
• NTNU 2013: Ca. 10 % av vitenskapelige publikasjoner i
Web of Science er OA-publikasjoner
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Det mangler ikke på forventninger, krav
og retningslinjer
• Departementets tildelingsbrev om forventninger til
vitenskapelig publisering med offentlig finansiering
• Forskningsrådets krav til egenarkivering av
tidsskriftsartikler i åpne institusjonelle arkiv, og
oppfordring om valg av tidsskrifter med åpen tilgang
• EUs krav: «Open access must be granted to all scientific
publications resulting from Horizon 2020 actions, and
proposals must refer to measures envisaged.»
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NTNUs publiseringspolitikk
• Åpen publisering bidrar til at
kunnskap kan deles uavhengig
av økonomiske muligheter. Slik
publisering innebærer fri tilgang
til forskningsresultater på nettet
• NTNU skal stille krav til egne
ansatte om åpen publisering og
sørge for en infrastruktur som
gjør det enkelt å egenarkivere
vitenskapelige publikasjoner i
vårt institusjonelle arkiv

Vi møtes med:
• Open access er en motebølge som «går over av seg selv»
• Ingen interessante eller meritterende journaler å publisere i
……likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med
forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne
publiseringskanalene…..
• Samfunnsansvaret – er det motivasjon nok?
Økt andel åpen publisering er viktig for å realisere visjonen
om kunnskap for en bedre verden.
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Forskningsrådets undersøkelser 2014
• Nesten tre av fire forskere vil
gjerne dele data
Men:
• Det tar verdifull tid
• Mangel på teknisk infrastruktur er
et annet hinder
• Forskere er redde for å gjøre feil

Tiltak
Infrastrukturtiltak
• Institusjonelt arkiv «NTNU Open»
- Universitetsbiblioteket kvalitetssikrer

• Nettpublisering av tidsskrifter
- Universitetsbiblioteket bistår med infrastruktur

Økonomiske tiltak
• NTNUs publiseringsfond for «ekte» OA-publisering
- Lokal støtte til «hybridpublisering», er det en mellomløsning vi bør
ha?
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Eksempler fra egen enhet
Målrettet og systematisk arbeid med kommunikasjon
Kulturendring, intern kommunikasjon og tilrettelegging
Tilgjengelig og synlig
• «Quick wins»
Enhetens publikasjoner tilbake til 1970 er digitalisert og gjort
tilgjengelige på nettsiden og i «NTNU Open»

• 3 av fire vitenskapelige serier er omgjort til OA-serier
• Individuelle publiseringsplaner, faggruppearbeid
• En satsing på publisering av «datapapers»
– Vitenskapelig publisering, peer review, OA,
– Aktiverer «hvilende data», involverer flere av personalet
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Tilgjengeliggjøring av publikasjoner
• 10 ulike serier samt enkelte
bøker siden 2010
• 78 utgivelser av Gunneria
har blitt lastet ned i snitt 782
ganger per nummer
• 800 rapporter: fra 20-22 000
nedlastinger per nummer
http://www.ntnu.no/web/vitenskapsmuseet/publikasjoner

Datapapers
• Biodiversity Data
Journal is
• a community peerreviewed,
• open-access,
• a comprehensive online
platform,
• designed to accelerate
publishing, dissemination
and sharing of
biodiversity-related data
of any kind

Faglig Robust Forskningsgruppe
•
•
•
•
•

Kritisk størrelse
Inkluderer minst to personer med førstestillingskompetanse
Forsker på felles fokuserte problemstillinger
Forankring i fakultetet/instituttets strategi
Spesifisert målsetning
– Faglige mål, publiseringsmål etc
– solidarisk ansvar for produksjon

• Har felles strukturerte og regelmessige aktiviteter
– (møter, veiledning, artikkelsamarbeid, søknadsskriving, faglig
oppdatering, utdanningsplaner)

• Forskningsgrupper skal ikke avgrenses av instituttgrenser
– nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Unngå
• Små og fragmenterte forskningsmiljø
• Undervisningsbasert inndeling av forskningsmiljøene
• Manglende faglig og strategisk ledelse

Tiltak
• Samling av mindre miljø til større tematisk orienterte og fokuserte
forskningsmiljø
• Omstrukturere dysfunksjonelle grupper
• Tydelig faglig strategisk ledelse

Fakultet for Arkitektur og Billedkunst

Annemie Wyckmans
Prodekan forskning
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU

Fakultet for Arkitektur og Billedkunst

INSTITUTTER:
• Kunstakademiet i Trondheim
• Inst. for Byggekunst, Form og Farge
• Inst. for Byggekunst, Historie og Teknologi
• Inst. for Byggekunst, Prosjektering og Forvaltning
• Inst. for Byforming og Planlegging

Fakultet for Arkitektur og Billedkunst

«Satsing»:
Forskningssentere:
•

ZEB (FME, Zero Emission Buildings)

•

Metamorfose: Eiendomsutvikling og Forvaltning

Vesentlige satsinger:
•

Smart Sustainable Cities: pilotprosjekt TSO Bærekraft/Energi, og prioritert EU-nettverk

•

SYMBIOSE: Bedre Byggeprosesser (SFI-søknad)

•

NSTCI: Norwegian Sustainable Timber Construction Initiative (SFI-søknad)

•

Nasjonalt Bygningsvernsenter i utvikling

•

TransARK: senter for transformativ læring (SFU-søknad)

•

ByLAB: initiativ lansert november 2012

•

TSO: HELSE – HELSEFREMMENDE ARKITEKTUR

Hva har Statoil, Sparebank1, A-magasinet,
Snøhetta og FME-ZEB til felles?
Metoder for å skape
kreative prosesser & innovative løsninger

Idea Works / Design Thinking på AB/NTNU
Unik profil:
• breddeuniversitet + teknologi og naturvitenskap
• vitenskapelig + kunstnerisk forskning
• forskning + utdanning + næringsliv + offentlig forvaltning + innbyggere (quadruple
helix)
Unik verktøykasse for AB/NTNU: Bruke unik profil til å utvikle en annen måte å gjøre
forskning på – la de ulike metodene bygge på hverandre
På tverrs av AB/NTNU: Arkitektur, kunst og byplanlegging, produktdesign og
industridesign, tverrfaglige kulturstudier og sosiologi, medievitenskap, filosofi, musikk,
litteratur, innovasjon m.fl. – men hvorfor ikke teknologi, helse, materialer, IKT, ...
og TSO’ene
Inspirasjon: "Idea Work"(Carlsen, Clegg, Gjersvik), "Design Thinking" (Stanford
tradisjonen)

Hugge stein
vs
bygge en katedral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materialer
Fasader
Energisystem
Brukere
Pilotbygg
...
Bærekraftig
arkitektur
Energi og miljø
Bygningsfysikk
Livssyklusanalyse
Klima og bygget
form
Tverrfaglige
kulturstudier

En verden der bygninger ikke bidrar til klimagassutslipp

Powerhouse Kjørbo; Sandvika / Bærum; Illustration SNØHETTA / MIR. www.zeb.no

Hva har gode arbeidsgrupper til felles?
To question everything – radically
Felles mål (være del av noe større)
Langsiktige hårete mål (om 5-10-20 år fra nå, skal vi ha oppnådd...)
Bygge stein på stein – med en gang (hva kan vi oppnå allerede i 2015)
Jakte på resultater
Skape felles forskningskultur (seminarer, fagfellevurdering...)
Lære hverandre å kjenne (skifest, sommerfest...)
Fysiske prosesser
1 – 2 – 3 – mange (velge bort; hvis alt er like viktig, er ingenting viktig)
10 – 60 – 30 (satse på de som bidrar konstruktivt; ildsjeler – bidragsytere – NoNos)
Unngå tidstyver (kun velge muligheter som leder til målet)
Ingenting går ut uten kvalitetssikring
Trikketesten – Minst 3 førstestillinger per arbeidsgruppe

Konsentrasjon gjennom insentivmidler ?

Konsentrasjon gjennom fakultetets fokus?
– Vår 2014

Trinn 1: Visjon «Form, klima og gjennomslagskraft»

Vårt samfunnsoppdrag er «Kunnskap for en bedre verden».
Som verktøy for å oppfylle oppdraget synliggjør og tydeliggjør vi våre metoder i samarbeid med andre:
•
•
•

Form: Vi gir form til våre fysiske omgivelser og skal bidra til å gjenreise estetisk autoritet i samfunnet.
Klima: Vi jobber for en bærekraftig utvikling og skal bidra til å finne løsninger på klimautfordringene.
Gjennomslagskraft: Vi skal være villige og i stand til å ta førende roller i samfunnsutviklingen for å fremme
estetisk autoritet og bærekraft.

– Høst 2014 Trinn 2: Konsentrasjon om 5 samarbeidstema på tverrs

Fakultetets fagfelt er billedkunst, arkitektur og byplanlegging. Vi har fem gjennomgående samarbeidstema som
omfatter forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning – på tverrs av institutt, og i samarbeid med
eksterne partnere fra næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og utdanning:
•
•
•
•
•

– Vår 2015

Smarte og bærekraftige byer
Bærekraftig arkitektur og bygningsmiljø
Helsefremmende arkitektur og omgivelser
Kunst og estetikk som samfunnsbærere
Transformative læringsformer

Trinn 3: Veikart og arbeidsgrupper for de 5 samarbeidstema

Vårt veikart definerer langsiktige fellesmål, faglige utfordringer vi ønsker å takle, fremdriftsplan, milepæler og
indikatorer for hvert av de 5 samarbeidstema, og beskriver hvordan disse samlet bidrar til å oppfylle vår visjon.
1.2 millioner NOK i insentivmidler til forskning øremerkes disse tema.

– Høst 2015 Trinn 4: Veikart kobles til handlingsplan, budsjett og bemanning for 2016-2020
Fengende visjon
Målbare indikatorer for arbeidsgruppene
Konsentrasjon

Toppforskning på HF
Prodekan Britt Andersen

Spydspiss
• To-trinns søknadsprosess 2014
• Fire spydspisser i 4 år
– Enlightenment News: Periodical Publication, Newspapers and
the Digital Archive.
• Paul Goring, Institutt for språk og litteratur

– Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres
hverdagsliv.
• Merete Lie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

– Research on the Ethos of Technology: The case of Personalized
Medicine.
• Bjørn Myskja, Institutt for filosofi og religionsvitenskap

– Språklig kompleksitet i individ og samfunn.
• Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur
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Spydspiss
• Ressurser:
–
–
–
–

1 stipendiatstilling
1 postdoktorstilling
Driftsmidler
Ekstra oppfølging
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Søknadsprosesser (BOA)
• HF sender mange søknader, men har dårlig suksessrate
• To tiltak:
– Strømlinjeformet administrativ støtte i søknadsprosesser
– Kritisk leser på søknader (FRIPRO særlig)
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Strategisk bruk av forskningsmidler
• Lokal ”gullkortgruppe” mot Horisont 2020
– Anvendt etikk
– 50% stilling i 2 år til posisjonering og søknadsskriving

• Økonomisk og administrativ støtte til miljø som søker
NFR TOPPFORSK og SFF-IV
• Økonomisk støtte til søknader med karakter 7, uten
oppnådd finansiering (post.doc.)
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HF i sentrale virkemidler
• Stjerneprogrammet (for Unge talenter i FRIPRO)
– 2 deltakere fra 2014
– 1 deltaker fra 2015

• Onsager Fellowship (innstegsstillinger)
– Rekruttering av 12 unge, internasjonalt fremragende forskere for
å styrke fagmiljøer ved NTNU: 1 av disse er tildelt HF
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Fakultet for
informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikks (IMEs)
Fyrtårnsatsinger
Møte UiT – NTNU 2015-04-13
Prodekan for forskning Bjarne E. Helvik

IMEs fyrtårnsatsinger

EECS
Energy Efficient
Computing Systems
OADE
(2012-)
CAMOS
Open and
Coastal and
Autonomous
Marine operations
Digital
Surveillance
Ecosystems
(2012-)
(2014-)
Smart energy grids
(2010-)
Robotics
???
(2012-)

Strategisk utvalg av
tematiske forskningsområder
– forankret i NTNUs og IMEs strategi

BigData
(2014-)

IMEs hovedutfordringer 2010->2013
1. Innovasjon og kvalitet i utdanning
2. Konsentrasjon og kvalitet i forskning
3. Økt handlingsrom - styrking av eksternfinansiert
virksomhet
4. Kvalitet i rekruttering av ansatte og studenter
5. Kommunikasjon og formidling for økt synlighet og
styrket omdømme
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Fyrtårnprosess
• Beskrivelse av fyrtårnkonseptet, forventninger til fyrtårn og indiksjon
av ressurser stilt til disposisjon
• Invitasjon til faggrupperinger om å søke fyrtårnstatus
– Forskningsmessig målsetting og innhold
– Kriteria; målsetting fra fakultetet

• Evaluering av forslag mhp. innhold og kriteria; seleksjon
• Tilbakemelding til utvalgte
– Innhold, profil
– sammenslåing
– Starttidspunkt, modning

• Reviderte forslag; ”avtale”
• Igangsetting (2010), 2012, 2014
– 2 ph.d. tverrdisplinær veiledning
– 1 postdoc.
– Direktemidler

• Oppfølging
– Halvårlige dialogmøter
– Evalueringsprosess høsten 2014; IMEs ledergruppe involvert
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Kriteria for fyrtårnstatus
• bygge på faglige styrkeområder/sterke fagmiljøer ved IME, eller
spesielt viktig å bygge opp slike
• stor samfunnsrelevans
• godt potensial for økt ekstern ressurstilgang og
industrielt samarbeid
• tverr- eller flerfaglig potensial på tvers av instituttene ved IME
(og evt. andre fakulteter)
• basis for utvikling, videreutvikling og tematisk synliggjøring av
forskningsbaserte utdanningstilbud, inkl. EVU-tilbud, som kan gi
grunnlag for økt rekruttering til IME.

IME Faculty

Elkraft

ITK

IDI

EECS

x

Robotics

x

x

Camos

x

x

x

x

Smartgrid

x

Big Data
OADE
6

IET

x

ITEM

IMF

x
x
x
x

x

(x)

x

(x)

x

x

x

IME lighthouse projects

Autonomous and Digital Ecosystems

Big Data

https://www.ntnu.edu/ime/research/projects
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Evalueringsprosess høst 2014; Hensikt
– Bygge felles forståelse om fyrtårnporteføljen
•

Status, resultater og planer for fyrtårnene

•

Fyrtårnenes samvirke med instituttene og deres faggrupper
–
–

•

Mulige indikatorer for videre oppfølging og vurdering

•

Status i relasjonen fyrtårn – IMEs fokusområder
1.
2.
3.
4.
5.
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Faglig
Ressursmessig

Innovasjon og kvalitet i utdanning
Konsentrasjon og kvalitet i forskning
Økt handlingsrom - styrking av eksternfinansiert virksomhet
Kvalitet i rekruttering av ansatte og studenter
Kommunikasjon og formidling for økt synlighet og styrket omdømme

•

Basis for videre strategiarbeid

•

Annet?

Hovedfunn evalueringsprosess høst 2014
•
•
•
•
•
•
•

Fyrtårnlederne: engasjement, stor innsats og dyktighet
Fungerer godt som virkemiddel for å bygge team
Bedre rustet til å møte sammensatte forskningsoppgaver
Styrker samfunns- og næringslivskontakten ??
Begrenset effekt så langt i form av økt BOA
I begrenset grad gitt økt synlighet, så langt
Foreløpig svakt mhp. rekrutteringseffekter

• Behov for tettere kobling mot instituttledelsene.
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