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Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon 

Videregående kurs 2021/22 

 

Velkommen til Kompetanseprogrammet for forskningsadministrasjon!  

Målgruppe for videregående kurs 

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

særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte 

forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa, o.l.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursets innhold og læringsutbytte 

Kompetanseprogrammets kurs for videregående skal bidra til kompetanseutvikling og 

profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til kompetanseutvikling i og 

kunnskap om det forskningsadministrative fagfeltet. Utviklingen av overførbare ferdigheter (soft-

skills) i forskningsadministrasjon vil vektlegges i kurset kombinert med praktiske øvelser som vil gi 

kjennskap til ulike verktøy, modeller og/eller prosesser som kan benyttes i eget arbeid.  

Du vil lære mer om forskningsadministrasjonens kontekst og rolle, og hvordan 

forskningsadministrasjonen aktivt kan bidra inn som en strategisk aktør i sine omgivelser. Kurset vil 

ta for seg en gjennomgang av forskningslandskapet, strategier og policy fra sentrale aktører, og 

hvordan dette har innvirkning på forskningsadministrasjonens rolle, for iverksetting av strategier ved 

institusjoner og for krav til kompetanse og endringer i fagfeltet forskningsadministrasjon. Videre vil 

kurset ta for seg andre aktuelle tema innen forskningsadministrasjon: ulike aspekter ved 

prosjektledelse i forskningsprosjekter fra et forskningsadministrativt perspektiv, RRI og 

kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter, og anvendelse av kunnskap i et 

organisasjonslæringsperspektiv.  

Temaene vil presenteres gjennom faglige presentasjoner og erfaringsbaserte eksempler. 

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

Praktisk informasjon 

Nærmere informasjon om det praktiske knyttet til kurset (søknadsskjema, søknadsfrist, 

deltakeravgift, m.m.) finner på kursets nettsider. 

• Utvikling av forskningsadministrativ kompetanse 

• Utvid ditt nettverk 

• Erfaringsbaserte diskusjoner og case 

• Samlingsbasert kurs  

https://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/narmas-kompetanseprogram/kompetanseutviklingsprogram-videregaende-kurs/


 
 
 

2 
 

Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon – Videregående* 

1.samling, 2021 2.samling, 2022 

27. oktober 28. oktober 25. januar  26. januar 

Introduksjon til 
Kompetanseprogrammet 
 
Forskningsrådgiveren i 
forskningsprosjektlandskapet 
 
Forskningslandskapet, strategi 
og policy 
 
Stafetten videre fra 
Kunnskapsdepartementet i 
UH- sektoren; praktiske 
implikasjoner for 
forskningsadministrasjon 

 
 

Hva er en 
forskningsadministrator? 
Kontekst, rolle, 
kompetanseområder  

 
Strategisk tilnærming til 
forskningsadministrativ 
støtte  
 
Forskningsadministrasjon 
som fasilitator og 
bindeledd (soft-skills): Hva 
er det og hvordan kan det 
utvikles? 

Prosjektledelse fra A- Å: 
Prosjektledelse og 
risikostyring i 
forskningsprosjekter fra 
et 
forskningsadministrativt 
perspektiv 
 
Prosjektledelse og 
betydningen av RRI - 
Gender aspect in 
research 

Prosjektledelse fra A- 
Å: fortsettelse 
 
Læring og 
organisasjonslæring: 
anvendelse av 
kunnskap fra kurset i 
eget arbeid 
 

Innledere:  

• Innledere på kurset: innledere fra UH-institusjoner og andre sentrale aktører i forskningslandskapet 
(TBA) 

• Innledere ved Kompetanseprogrammets fagteam: Konstantinos Chilidis (UiO), Hiwa Målen (UiB), Hege 
Nedberg (OsloMet), Nichole E. Silva (UiA), Linn Kristin Stølan (UiO) 

 

Læringsressurser og undervisning på kurset 

• Kombinasjon av presentasjoner, kombinert med 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 og presentasjon i andre samling.  

• Litteratur/pensum (gjøres tilgjengelig for deltakerne) 
 

 

*Det tas forbehold om evt. endringer i kursinnholdet 

Om Kompetanseprogrammet 

Kompetanseprogrammet er NARMAs kompetanseutviklingstilbud for forskningsadministrasjon og 

består av kurs og seminar som tilbys for forskningsadministrative på 3 nivåer: begynner-, 

videregående- og ledernivå. Nærmere informasjon om kurset Kompetanseutviklingsprogram for 

forskningsadministrasjon, påmelding, kontaktinformasjon, m.m. finner du på NARMAs nettsider.  

Kompetanseprogrammet bygger på et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom bl.a. Høyskolen 

Kristiania, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og OsloMet. I tillegg 

bidrar flere innledere fra andre UH-institusjoner og aktører.  

Kompetanseprogrammet er et komplementært tilbud til Forskningsrådets Horisont Europa 

kurstilbud, og får støtte av Forskningsrådet gjennom ordningen PES- rammebevilgning. 

https://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/kompetanseutviklingsprogram-videregaende-kurs/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/kurstilbud/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/kurstilbud/

