
Kompetanseutviklingsprogram – Innføringskurs 

Innføringskurs 2022 

 
Kompetanseprogrammet arrangerer nytt innføringskurs for forskningsadministratorer. 

Søknadsfristen er 25.mai. Følg med for oppdateringer om kurstilbud på våre sider og i NARMAs 

nyhetsbrev. 

 
Målgruppe for innføringskurs. 

 
Kurset Innføring retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen 

forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter 

(Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i 

forskningsadministrasjon. 

 
 

 

 
 

 
Kursets innhold og læringsutbytte 

 
NARMAs Kompetanseprogram skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av 

forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i 

forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte 

forskningsprosjekter. 

 
Du vil lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og 

hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg 

over tid? Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; hvordan 



utlysninger blir til, og hva de juridiske og økonomiske rammene ved eksternt finansierte 

prosjekter er. En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk 

kjernekompetanser (soft-skills) som kommunikasjon, formidling, samarbeidsevner i ditt 

forskningsadministrative arbeid. Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; 

forskningslandskapet og virkemiddelapparatet, og juridiske og økonomiske rammer ved eksternt 
finansierte prosjekter. 

 

 
NARMAs Kompetanseutviklingsprogram vektlegger læring, praksis, refleksjoner og 

erfaringsdeling som en viktig del av kompetanseutviklingen. Dette er en viktig del av kurset og 

det forutsettes aktiv deltakelse på kurset. 

 
 

Praktisk informasjon 

 
Tid og sted for samlinger: Samling 1 9. – 10. 06 Kristiansand. Samling 2 8. – 9. 09 Oslo. 

Søknadsfrist: Innen utgangen av 25 mai. 

Pris: 7500,- per person. Avgiften dekker overnatting samling 1 og 2, samt lunsj begge dager og 

middag den første dagen av hver samling. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med 

kursdeltakelsen. 

 
Antall plasser: Det er totalt 20 plasser på kurset. Ledige plasser tildeles fortløpende søkere på 

venteliste. 



Bidragsytere: NARMA-UHR, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, OsloMet – 

Storbyuniversitetet, Forskningsrådet med flere. 

Dokumentasjon til søknad 

Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenteres ved 

påmeldingen: 

 
• Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen 

forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt, samt ansvarsområde i 

nåværende stilling – CV) 

• Motivasjon for deltakelse (Søker skal sende inn et kortfattet motivasjonsbrev for 

deltakelse, maks 1 side) 

• Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer) 

• Sammensetningen av deltakere skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre 

deltakelse på tvers av institusjoner 

 
Dokumentasjonen skal sendes samlet når du sender søknaden din, per e-post 

til joachim.borlie@kristiania.no Merk emnefeltet med NARMA Kompetanseprogram – 

innføringskurs. 

 
 

Kompetanseprogrammet er delfinansiert av PES-midler tildelt fra Forskningsrådet for 2021- 

2022. 

 
Erfaringer fra tidligere kurs finner du i denne nyhetsartikkelen 

Kompetanseprogrammet i NARMA får støtte fra Forskningsrådet, artikkel juli 2021 

Les Kompetanseprogrammets innhold og hovedformål 

mailto:joachim.borlie@kristiania.no
http://narma.no/ukategorisert/kompetanseutviklingsprogram-fra-laering-og-erfaringsdeling-til-praksis/
https://narma.no/narma-kurs/kompetanseprogrammet-i-narma-far-stotte-fra-forskningsradet/
https://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/narmas-kompetanseprogram/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foreløpig kursplan – Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon 2022 – 
Innføring 

1.samling (2 dager) 9.-10. juni 2022 
Kristiansand 

2.samling (2 dager) 8.-9.sept. 2022, 
Osloområdet (Fornebu) 

Dag 1 

• Introduksjon til 
Kompetanseprogrammet 

 

• Hva er en forskningsadministrator? 
Kontekst, rolle, kompetanseområder 

 

• Virkemiddelapparatet og 
forskningslandskapet: Hvordan blir 
utlysninger til og hvordan kan vi jobbe med 
dem? 

 

• Søknadsprosessen: 
forskningsadministrasjonens/forsker 
erfaringer med eksternt finansierte prosjekter 

 
Dag 2 

• Økonomi i eksternt finansierte 
forskningsprosjekter: introduksjon og 
praktiske problemstillinger 

 

• Juridiske rammebetingelser i eksternt 
finansierte forskningsprosjekter: introduksjon 
og praktiske problemstillinger 

Dag 1 

• Organisasjonskultur og soft- 
skills: hvilke omgivelser operer 
forskningsadministrasjon i og 
hvordan kan vi ta i bruk overførbare 
og tekniske ferdigheter 

• Kommunikasjon, team og 
samarbeid innen forskerstøtte 

• Hvordan jobbe strategisk? 
Hva betyr det å jobbe strategisk og 
hva skal til for å få det til? 

 

Dag 2 
Temaer forskningsadministrasjon need 
to know: 

• Krav om likestilling i forskning, 
hva vil det si? 

• Databehandling (FAIR 
prinsippene) 

• Etikk og personvern, 
 

• Oppsummering og veien 
videre: refleksjoner og 
utgangspunkt for videreutvikling av 
egen rolle og organisasjonslæring 



 

Læringsressurser og former: 

• Samlingsbasert kurs 

• Tilrettelagt for erfaringsbaserte refleksjoner og diskusjoner 

• Gruppearbeid basert på fagstoff og case mellom presentasjoner 

• Forutsetter aktiv deltakelse på samlinger 

• Arbeid mellom samlinger (refleksjonsnotat) 

• Bakgrunnslitteratur/pensum 


