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Høgskolen i Oslo og Akershus
Fra høyskole til universitet – økte krav til
forskningsadministrativt ansatte
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Høgskolen i Oslo og
Akershus (HiOA)
Norges største statlige høyskole, med
18 000 studenter og 2000 ansatte
50 bachelorstudier
25 masterstudier
6 doktorgradsprogrammer
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Fakultet for
helsefag

Fakultet for
lærerutdanning og
Internasjonale
studier

Senter for velferds‐ og
arbeidslivsforskning (SVA)

Senter for
profesjonsstudier

Fakultet for
samfunnsfag

Fakultet for
teknologi, kunst og
design

Høyskolen har fire fakulteter og to sentere,
lokalisert på Bislett, Kjeller, Sandvika (h14)

— Fakultet for helsefag
— Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
— Fakultet for samfunnsfag
— Fakultet for teknologi, kunst og design
— Senter for profesjonsstudier
— Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (AFI og
NOVA)
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Strategi 2020: Ny viten, ny praksis
«Høgskolen skal i løpet av
få år oppnå
universitetsstatus og utvikle
seg til å bli et ledende
universitet i Norden med en
profesjonsrettet profil»
Universitetssatsing som
virkemiddel
NOKUTs kvalitetskrav
NARMA
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Også krav fra våre eiere….
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Forskning og utvikling
— Mål: HiOA skal være i front på profesjonsrettet forskning
og utviklingsarbeid
— Strategier:
— Ny kunnskap om og for profesjonene
— Produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater
— Økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler
— Økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU
— Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker
kvaliteten i forskning og utdanning
— Utvikle en solid forskningsinfrastruktur
— Resultater: Når ikke høye kvantitative mål –foreløpig-
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Tiltak
• Satsing på PhDprogrammer, seks per
2014, øke antall
stipendiater
• Strategiske midler til
forskergrupper,
publisering mv
• Strategiske midler til
arbeid med EU-søknader
• Strategiske midler til prof
II og post doktorstillinger
NARMA
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Profesjonsutdanninger og FoU

Profesjonshøyskole/- universitet - teoriundervisning og
praksis er knyttet nært sammen
Kopling til Meld. St. 18 (2012-2013)
og St.meld 30 (2008-2009) – Forskningsmeldingene
Strategiske mål:, globale utfordringer, bedre helse og
helsetjenester, velferd og forskningsbasert
profesjonsutøvelse, kunnskapsbasert næringsliv,
næringsrelevant forskning
HiOAs innspill til LTP: velferd, utdanning, teknologi
Samfunnsutfordringer og -relevans, jf også Horizon 2020
NARMA
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EU-prosjektet EST-frame

NARMA
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Samfunnsrelevant forskning
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Organisering av FoU administrasjon

— FoU seksjon sentralt med tre team: EU-team, team for
kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap,
team for koordinering, ressursdisponering og drift
— Forberedelse av saker og iverksetting av vedtak for
FoU utvalg og Doktorgradsutvalg (DGU)
— FoU arbeid på fakultet/sentre: ulikt organisert. Nytt er
egen FoU seksjon på Fakultet for helse. Egne
fakultetsutvalg. Forskergrupper
— Fakulteter/sentra ansvar for NFR/RFF søknader
— 10 årsverk sentralt pluss nettverkskoordinator EU
NARMA
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Hva jobber FoU-seksjonen med?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

EU teamet:
Pådriver og koordinerende funksjon
Søknadsutvikling i samarbeid med fagpersoner
Innhente informasjon fra partnere til søknaden, overhead,
lønnskostnader, juridiske koder
Hjelp til å finne fram og tolke informasjon i EU-dokumenter i
alle prosjektfaser
Kontakt mot Norges forskningsråd
COST-aksjon administrative støttetjenester
Kontakt med eksterne konsulenter,
Budsjettoppsett
Hjelp til det elektroniske søknadssystemet
LEAR-funksjon (Legal Entity Appointed Representative)
EU- nettverket
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Hva jobber FoU seksjonen med, forts.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

KIE teamet:
Juridisk kompetanse
Immaterielle rettigheter og kontrakter
Forskningsetikk
Fordeler stimuleringsmidler, arrangerer idekonkonkurranser
På tvers:
NARMA
Osloregionens Europakontor
Administrerer FoU utvalg og DGU, forberede og iverksette tiltak
Fordeler strategimidler til satsingsområder
Koordinering mot fakulteter/sentra – FoUadm forum
Bidra med innhold til nettsider, oppdatering
Integrasjon AFI/NOVA

NARMA
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Hva slags forskningsadministrativ
kompetanse trenger vi da?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Analytisk
Kunnskap om forskningspolitikk
Skrivefør
Forskningsformidler/forsker
Petimeter
Økonom
Psykolog
Diplomat
Kunnskap om nasjonale og internasjonale føringer
Språkmektig
Kunnskap om prosjektstyring

NARMA
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FoU‐rådgiveren
Informere

Koble til
Innovasjon

Drift av
prosjekter

Motivere

Søknader

forskere
FoU rådgiver

Kontakt mot
NFR/KD/
Kommisjonen

Incentiv
ordninger

IPR
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legge
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Utfordringer og dilemmaer

— Kapasitet
— Kompetanse
— Myndighet
— Mulighet for å være «proaktiv», komme inn i tide
— Insentiver/sanksjoner
— Rolleforståelse
— Organisasjonsstruktur
— Forankring av mål i hele organisasjonen og hos den
enkelte forsker
— Tidsklemme
— Prioritering
NARMA
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Hvordan klare dette – med begrensede
ressurser og erfaring?

— Arbeide i team, dele kunnskap og erfaringer
— Delta i formelle og uformelle nettverk, nasjonalt og
internasjonalt:
— EU-nettverk
— NARMA
— FoU administrativt forum
— Nært samarbeid med fakultetsledelse, økonomi og HR
— Etablere og synliggjøre kunnskap og kompetanse
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