
 

 

 

Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring 

 

Velkommen til Kompetanseutviklingsprogrammets pilotkurs for forskningsadministrasjon! Kurset 

retter seg mot deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon og 

forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, 

Horisont 2020 o.l.). 

Innhold og læringsutbytte 

Kompetanseutviklingsprogrammets pilotkurs skal bidra til kompetanseutvikling og 

profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon ved å bidra til forståelse og utvikling av egen rolle 

for å kunne tilby god bistand og forskerstøtte knyttet til eksterne forskningsprosjekter. 

Du vil lære mer om forskningsadministrasjonens kontekst og rolle. Kurset vil også ta for seg hvordan 

forståelsen av organisasjonskultur, ferdighetsutvikling og strategisk arbeid kan bidra til 

videreutviklingen av din rolle i forskningsadministrasjon. Videre vil kurset ta for seg andre aktuelle 

tema innen forskningsadministrasjon: kommunikasjon i søknader/prosjekter, prosjektledelse, open 

science, etikk og datahåndtering og impact. Aktuelle trender i sektoren og erfaringsbaserte 

eksempler vil vektlegges innenfor disse temaer. 

Erfaringsdeling og praktiske case vil vektlegges på samlingen, dette forutsetter også aktiv deltakelse. 

 

 

 

 

 

 

Pilotkurset er et samarbeid med Universitetet i Oslo og er en del av Forskningsrådets og NARMAs 

fellessatsing The Path to EU Excellence. Innholdet i dette kurset er komplementært til 

Forskningsrådets eksisterende kurs. Vi oppfordrer derfor om å delta på Forskningsrådets Horisont 

2020 kurs – nivå 2: Prosjektutvikling - nivå 2, H2020 Proposal Writing – Focus Impact, H2020 Project 

Management and Finance, Consortium Agreement in H2020 projects 

 

Nærmere informasjon om kurset, påmelding, kontaktinformasjon, m.m. finner du på NARMAs 

nettsider 

Søknadsfristen er 25.mars 2019 

 

• Utvikling av kompetanse 

• Utvid ditt nettverk 

• Erfaringsbaserte diskusjoner og case 

• Faglige og sosiale utfordringer 

• Aktiv deltakelse 

http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/
http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/
http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/
http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/


 

 

Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående* 

1.samling (2 dager): 24.- 25. april 2019, Trondheim  2.samling (2 dager): 12. – 13. juni 2019, Tromsø  

24.april 
- Introduksjon til Kompetanseprogrammet (Konstantinos Chilidis, UiO og 

Nichole E. Silva, UiA) 
 

- Hva er en forskningsadministrator? Kontekst, rolle, kompetanseområder 
(Konstantinos Chilidis, UiO) 

 
- Organisasjonskultur og ferdighetsutvikling (technical/soft-skills),  

(Nichole E. Silva, UiA og Konstantinos Chilidis, UiO) 
  

 
25.april 

- Hvordan jobbe strategisk? Hva betyr det å jobbe strategisk og hva skal til for å 
få det til? (Johannes Elgvin, UiO) 

 
- Kommunikasjon for forskningsadministrasjon  

(Åshild Nylund og Anja Hegen, UiB) 

12.juni 
- Impact – Nærmere info TBA 

(Esther De Smet, University of Ghent) 
 

- Prosjektledelse, grunnprinsipper og anvendbarhet i 
forskningsadministrasjon 
(Innleder TBA)  

 

13.juni 
- Open Science  

(Tanja Strøm, Oslomet og Ragnar Lie, UHR) 
 

- Etikk og datahåndtering 
(Annette Birkeland, De nasjonale Forskningsetiske Komiteene) 

 
 
- Avslutning: Refleksjoner og læring 

 
Læringsressurser og former: 

• Kombinasjon av presentasjoner, etterfulgt av gruppearbeid, praktiske case og plenumsdiskusjoner 

• Tilrettelagt for erfaringsbaserte refleksjoner og diskusjoner 

• Gruppearbeid basert på fagstoff og case 

• Forutsetter aktiv deltakelse på samlinger 

• Arbeid mellom samlinger (refleksjonsnotat) 

• Bakgrunnslitteratur/pensum 
 

(*Det tas forbehold om eventuelle endringer i kursinnholdet) 



 

 

 

http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/

