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Forord
Komiteen for vurdering av søknaden fra Høgskolen i Agder om akkreditering som universitet
legger med dette fram sin rapport.
Komiteen har foretatt sine vurderinger ut fra kriteriene i kapittel 3, § 3-3 i forskriften om
standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av
institusjoner i norsk høgre utdanning, slik disse er vedtatt av NOKUT 25. januar 2006.
Komiteen har videre lagt vekt på å etterkomme kravet i komiteens mandat om at rapporten
skal inneholde forslag for institusjonens videre utvikling.
Komiteen har vurdert Høgskolen i Agder som en helhet med fokus på bredde innen
utdanning, satt i sammenheng med forskning. Komiteen har spesielt lagt vekt på resultatene
innen forskning, forskerutdanningen og ledelsen av denne ved Høgskolen i Agder. Dette må
blant annet ses i sammenheng med at komiteen etter NOKUTs reviderte forskrift er pålagt en
mer omfattende og selvstendig vurdering av forskerutdanningen, spesielt av dens stabilitet.
Komiteen vil takke Høgskolen i Agder for stor imøtekommenhet og raske tilbakemeldinger på
spørsmål og problemstillinger som har dukket opp under arbeidet, og mottagelsen ved
institusjonsbesøket 14. – 16. juni 2006.
Komiteens innstilling er enstemmig.
Oslo / Beograd / Trondheim / Narvik:

Jens Erik Fenstad
Professor
Universitet i Oslo
Komiteens leder

Ljubiša Rajić
Professor
Universitetet i Beograd

Lene Karin Wiberg
Mastergradstudent
Høgskolen i Narvik

Kari Melby
Professor
NTNU

Ragnvald Jakobsen
Direktør
Innovasjon Norge
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A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN
Bakgrunn
Høgskolen i Agder (HiA) søkte 29. desember 2005 om å bli akkreditert som universitet.
Godkjenningen av høgskolens kvalitetssikringssystem er en forutsetning for at søknaden om
akkreditering som universitet kunne behandles. Kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Agder
ble godkjent av styret i NOKUT 24. februar 2005.
Akkreditering som universitet innebærer at institusjonen får fullmakt til å opprette nye
studietilbud på alle fagområder.

Kort beskrivelse av institusjonen
Høgskolen i Agder ble etablert i 1994 ved en sammenslåing av seks tidligere høgskoler1, som
følge av den nasjonale høgskolereformen. Den eldste høgskolen som gikk inn i fusjonen var
Kristiansand lærerhøgskole fra 1839. Høgskolen i Agder (HiA) er Norges nest største statlige
høgskole med rundt 8500 studenter og 930 ansatte (ca 800 årsverk), med fast virksomhet i
Kristiansand (Gimlemoen og Kongens gt. 54), Grimstad (Grooseveien og Dømmesmoen) og
Arendal (Sykehusveien).
Høgskolen ledes av et styre som består av 11 medlemmer. Rektor er styreleder og prorektor er
nestleder for styret. De ulike styremedlemmene er valgt av vitenskapelig personale, tekniskadministrativt personale og studenter. Styret har i tillegg eksternt oppnevnte medlemmer.
Høgskolens styre vedtok 14.9.2005 at høgskolens virksomhet i Aust-Agder skal samles i
Grimstad, og at høgskolen organisering skal vurderes i forhold til strategiplanen, som ble vedtatt i
juni 2005.
Høgskolen har i dag vesentlig samme organisering som ved etableringen i 1994, og mer konkret
består institusjonen av sju fakulteter:
•

Fakultet for helse- og idrettsfag

•

Fakultet for humanistiske fag

•

Fakultet for kunstfag

•

Fakultet for pedagogikk

•

Fakultet for realfag

•

Fakultet for teknologi

•

Fakultet for økonomi og samfunnsfag

Lærerutdanningene er organisert på tvers av fakultetene ved høgskolen.

1

Agder distriktshøgskole, Agder ingeniør- og distriktshøgskole, Kristiansand lærerhøgskole, Kristiansand Sykepleierhøgskole,
Arendal sykepleierhøgskole og Agder musikkonservatorium.
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Høgskolen dekker et vidt spekter av undervisnings-, forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Utdanningstilbudet spenner fra mindre kurs i etter- og videreutdanning og forkurs til
masterprogram og doktorgradsstudier

Grunnlaget for vurderingen
Hovedgrunnlaget for den sakkyndige komiteens vurdering er søknaden fra Høgskolen i Agder om
å bli akkreditert som universitet av 29. desember 2005.
Komiteen fikk opplyst at søknaden skulle vurderes etter nye forskrifter av 25.1.2006 og at
komiteen kunne ta hensyn til supplerende opplysninger som ble fremlagt under
søknadsbehandlingen og under institusjonsbesøket i juni 2006.
Komiteen har også fått seg forelagt publikasjonslister fra høgskolen, i tillegg til
budsjettdokumenter, strategidokumenter og dokumentasjon som komiteen spesifikt etterspurte i
forkant av institusjonsbesøket. Komiteen er også kjent med den sakkyndige rapporten om
”Evaluering av system for kvalitetssikring ved Høgskolen i Agder” som ble lagt til grunn for
NOKUTs styre behandling av høgskolens kvalitetssikringssystem 24. februar 2005.
Videre har NOKUT lagt til rette noe materiale for komiteen fra Database for høyere utdanning
(DBH) som grunnlag for vurderingene. I tillegg ble komiteen forelagt rapporter fra NOKUT
vedrørende akkreditering av studier og revidering av akkreditering av studier ved Høgskolen i
Agder.
Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er:
•

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005

•

Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov
om universiteter og høgskoler av 8. september 2005

•

Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for
akkreditering av institusjoner i norsk høyre utdanning, vedtatt av NOKUT 25. januar 2006

Høgskolen i Agder ble besøkt i perioden 14. til 16. juni 2006. Komiteen besøkte Campus
Gimlemoen (Kristiansand), Campus Grimstad og Campus Arendal. Først hadde komiteen et møte
med høgskolens faglige og administrative ledelse. Ved de tre campusene ble deretter
doktorgradskandidater (ikke ved Campus Arendal) og ”vanlige” studenter intervjuet i separate
grupper. En egen gruppe av studenttillitsvalgte satt sammen fra de tre campuser ble også
intervjuet. Deretter ble representanter fra alle de sju fakultetene samt lærerutdanningen intervjuet
i separate grupper. Komiteen prioriterte å bruke lenger tid på de avdelingene som tilbyr
doktorgradsutdanning enn på de øvrige. I tillegg møtte komiteen samfunnsrepresentanter i to
omganger både på Campus Gimlemoen og Campus Grimstad. Institusjonsbesøket ble avsluttet
med et nytt møte med høgskolens faglige og administrative ledelse
Det fullstendige programmet for institusjonsbesøket finnes under E) Vedlegg 2, side 44.

Organisering av rapporten
De sakkyndiges vurderinger er samlet i rapportens del C). Vurderingene følger punkt for punkt
NOKUTs kriterier for akkreditering som universitet. Disse kriterier er gjengitt på side 46 i
rapportens del E) Vedlegg 3.
5

Etter komiteens skjønn er NOKUTs kriterier velegnede som grunnlag for vurdering av en søknad
om universitetsstatus. Når det gjelder kriteriet om stabil forskerutdanning, fant komiteen det
nødvendig å drøfte i større detalj sin forståelse av kriteriene (se kapittel 6).
De enkelte avsnitt i del C) er gitt en tredelt disposisjon med beskrivelse, kommentarer og
konklusjon med anbefalinger for videre utvikling. Beskrivelsene er i hovedsak hentet fra
høgskolens søknad, samt fra tilleggsdokumentasjon som ble ettersendt eller som ble presentert
under institusjonsbesøket. For å tydeliggjøre sammenhengen mellom beskrivelse, kommentarer
og konklusjon, og dermed gjøre lesningen av rapporten enklere, har komiteen valgt å gi
beskrivelsene en relativt bred plass, selv om dette materialet også fins i andre dokumenter,
spesielt i høgskolens søknad. Rapportens del B) oppsummerer komiteens vurderinger og
tilrådninger. Konklusjonen og en samlet fremstilling av komiteens anbefalinger for institusjonens
videre utvikling finnes i rapportens del D).

6

B) SAMMENDRAG OG TILRÅDING
Komiteen har gjennomgått og vurdert Høgskolen i Agders søknad, supplerende materiale og
gjennomført et tre dagers institusjonsbesøk og på det grunnlaget utarbeidet denne rapporten. All
informasjon og materiale fra høgskolen er vurdert etter § 3-3 a - f i forskrift om standarder og
kriterier for akkrediteringer av studier og kriterier for akkrediteringer av institusjoner i norsk
høyere utdanning, vedtatt av NOKUT 25.1.2006.
Komiteen har fått et godt inntrykk av høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon og av
det store og målrettede arbeid som er nedlagt for å videreutvikle institusjonen, både
organisatorisk og faglig. Vi har også lagt merke til høgskolens sterke forankring i det lokale miljø
og de mange samarbeidsrelasjoner mellom høgskole, samfunns- og næringsliv.
I rapportens enkelte kapitler har vi vurdert høgskolen punkt for punkt etter NOKUTs kriterier. Vi
har merket oss sterke og svake sider, se avsnittet med anbefalinger nedenfor. Vi har spesielt
merket oss det mangesidige forholdet mellom fag og profesjonsutdanning. Høgskolen har viktige
oppgaver å ivareta innen profesjonsutdanningene samtidig som den ønsker å bygge opp en
forskerutdanning av tilstrekkelig bredde og kvalitet. Høgskolen har også forskningsaktivitet på
områder utenfor doktogradsprogrammene. Kvalitet innen alle disse aktiviteter i utdanning,
forskning og utvikling forutsetter tilstrekkelige ressurser. Komiteen er ikke overbevist om
høgskolen i dag har det nødvendige ressursgrunnlag for å sikre den nødvendige kvalitet på alle
disse områder og at dette er en stor utfordring for institusjonen i fremtiden.
Komiteen har i kapitel 6 gitt en helhetlig vurdering av forskerutdanningen ved høgskolen og
konkludert med at den på det nåværende tidspunkt ikke tilfredstiller de krav som er satt i § 3-3 e)
i forskriftene. Komiteen konkluderer med at Høgskolen i Agder ikke tilfredsstiller kravene til bli
universitet i henhold til NOKUTs forskrift med kravene om stabil forskerutdanning, jevnlig
opptak og uteksaminerte kandidater.
Komiteen konkluderer derfor at Høgskolen i Agder på det nåværende tidspunkt ikke tilfredsstiller
kriteriene for akkreditering som universitet.
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C) SAKKYNDIGES VURDERING

1. Søkers primærvirksomhet, visjon og begrunnelse for søknaden
Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller
kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.

1.1 Beskrivelse
Høgskolen i Agder har som statlig høgskole sine oppgaver beskrevet i Universitets- og
høgskoleloven, der det står at høgskolen skal tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå,
utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, og
formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og
kunstneriske metoder og resultater, i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.
Høgskolens strategiske plan har satt som overordnet mål for høgskolens virksomhet at:
”Høgskolen i Agder skal være en internasjonalt anerkjent utdannings- og
forskningsinstitusjon. Den skal bidra til utvikling av kritisk fag- og samfunnsforståelse hos
studenter og i samfunnet generelt.”
Høgskolen i Agder fremhever at institusjonens visjon er å skille seg fra ”tradisjonelle” norske
universiteter, med å ha nær tilknytning til regionen, være mer aktiv i innovativ virksomhet og mer
nyskapende i bruken av pedagogiske virkemidler og metoder. Det nye universitetet synes å ville
legge en spesiell vekt på profesjonsrettet forskning innen helse-, skole- og ingeniørutdanningene:
”Høgskolen i Agder skal bli et norsk universitet, som finner sin plass i et samarbeid med
norske universiteter og høgskoler. Høgskolen skal holde høy faglig standard i utdanning og
forskning, og bygge på anerkjente akademiske kjerneverdier. Men mer enn å søke sine
forbilder i de tradisjonelle norske universitetene, finner høgskolen trekk til sin profil fra
nye europeiske universiteter som er nært knyttet til sin region, som er mer aktive i innovativ
virksomhet, og mer nyskapende i bruken av pedagogiske virkemidler og metoder” (Fra
strategisk plan, side 10).
Samtidig med satsing mot det regionale skal det legges vekt på internasjonalt samarbeid, som
bidrag til regional utvikling.

1.2 Kommentarer
Søknaden om akkreditering som universitet er begrunnet ut fra de målene som institusjonen har
satt for sin virksomhet. En kortfattet formulering i en overordnet strategi kan ikke gi et fullgodt
svar på hvorfor status som universitet er nødvendig for å realisere høgskolens visjon. Komiteen
brukte derfor institusjonsbesøket for å klargjøre begrunnelsen for søknaden.
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Komiteens inntrykk fra institusjonsbesøket var både interne og eksterne parter gav velbegrunnede
og sammenfallende synspunkter på verdien av at HiA skulle bli gitt status som universitet.
Argumentene kan, slik komiteen forsto dem, deles inn i fire hovedtyper:
•

Et bedre internasjonalt renommé

•

Bedre muligheter for eksterne forskningsmidler

•

Lettere å rekruttere forskere og studenter

•

Et unikt bidrag til forskning i nasjonal sammenheng på universitetsnivå

Komiteen satt etter institusjonsbesøket med et klart inntrykk av at det var argumenter knyttet til
regional utvikling, sett i sammenheng med muligheten for en bredere internasjonal rekruttering
og faglig status, som ble tillagt mest vekt fra de ulike fagmiljøene. Disse synspunktene ble sterkt
støttet av de eksterne representantene, studentene og andre ansatte som komiteen møtte. Det ble
fremholdt at det var viktig at deres lokale samarbeidspartnere var institusjoner av samme art og
nivå som deres internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg ble det gitt uttrykk for en forventning
om en styrket nasjonal rekruttering til studier og forskerutdanning.
Høgskolen i Agder virket å ha en sterk støtte fra næringslivet, med bidrag til forskning og
ansettelse av ferdige kandidater. Dette gjelder spesielt Fakultet for teknologi som bidrar både på
utdannings- og forskningssiden med å løse konkrete utfordringer og behov i næringslivet
gjennom samarbeid med Sørlandets Teknologisenter, Agder IKT-senter, Kompetansering Sør,
Sydspissen og flere andre bransje- og/eller andre nettverk i regionen.

1.3 Konklusjon og anbefaling
Komiteen opplevde at spørsmålet om hvorfor en universitetsstatus er viktig ble besvart på en
svært samstemt måte av studenter, vitenskapelige ansatte og institusjonsens ledelse. Til tross for
denne samstemthet mener komiteen at universitetsstatus ikke synes like viktig for alle deler av
utdannings- og forskningsvirksomheten. Komiteen er heller ikke overbevist om at
universitetsstatus vil ha en avgjørende betydning for tilgangen på eksterne forskningsmidler. Sett
på bakgrunn av de allerede omfattende internasjonale kontaktene synes heller ikke et skifte fra
”University College” til University” å ha avgjørende betydning.
Men komiteen finner det på den andre siden vanskelig å konkludere med at universitetsstatus på
sikt ikke vil ha betydning for utviklingsmulighetene for Høgskolen i Agder som institusjon og for
landsdelen, særlig med tanke for det tette samarbeidet høgskolen har fått med ulike aktører i
regionen. Mulighetene til å nå opp i konkurranse med andre nasjonale og internasjonale
institusjoner om kompetanseressurser og forutsetninger for å utvikle egen kompetanse kunne bli
positivt påvirket av status som universitet. Komiteen mener at høgskolen har argumentert
tilstrekkelig for at universitetsstatus kan ha strategisk betydning, og merker seg at slik status sees
som et viktig middel for å realisere overordnede mål og strategier. Komiteen mener likevel at
HiA bør arbeide videre med hvordan en slik status kan utnyttes i institusjonens fremtidige
utvikling.
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2. Organisering, infrastruktur og fagbibliotek

Institusjonens organisering og infrastruktur som skal være tilpasset virksomheten
• Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset
primærvirksomheten
• Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte
tilfredsstillende informasjon, gode administrative studenttjenester og god
studentvelferd
• Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler,
undervisningsutstyr og arbeidsplasser for studentene
• Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med
studentenes behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling
Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek
• Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne
teknologi og kompetent personale
• Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger
og/eller tjenester for studenter og vitenskapelig personale

2.1 Beskrivelse
Høgskolen i Agder opplyser i søknaden at den har vært opptatt av å etablere og videreutvikle
gode styringsordninger som sikrer både tilstekkelig fokus på strategisk utvikling og en effektiv
operasjonell ledelse som har legitimitet. Et systematisk arbeid med å utvikle gode administrative
rutiner og målrettede utviklingstiltak gir høgskolen et godt utgangspunkt for å møte utfordringene
med Kvalitetsreformen. Høgskolestyret vedtok nåværende styringsform 2002, og ordningen ble
fullt implementert 2004.
Ved innføring av strategiplan ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere om høgskolens
organisering er funksjonell i forhold til virksomhetens formål og utvikling. Eventuelle endringer
vil implementeres fra høsten 2007.
Organisering
Høgskolen i Agder ledes av et styre med 11 medlemmer hvor rektor er styreleder og prorektor er
nestleder. Styret har fire eksterne medlemmer og to representanter er valgt fra vitenskapelig
personale, en fra teknisk-administrativt ansatte og to fra studentene.
Rektor er øverste leder for den faglige virksomheten og høgskoledirektøren for den
administrative virksomheten. Når det gjelder studie-, forsknings-, og tilsettingssaker på
institusjonsnivå har styret så langt det er mulig delegert ansvaret til tre institusjonsutvalg.
Høgskoledirektøren ivaretar arbeidsgiveransvaret og har også ansvaret for andre felles støtte-og
stabsfunksjoner.
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Under institusjonsnivå har høgskolen vedtatt å begrense organiseringen til ett styringsnivå;
fakultet ledet av et fakultetstyre. Fakultetstyret er et ansvarlig styringsorgan med et delegert
mandat fra høgskolestyret, og er organisert etter fastlagt sammensetting som hindrer flertall av
enkeltgrupper. Eksterne medlemmer, fra andre fakultet eller fra samfunnet utenfor institusjonen
blir utpekt av Høgskolestyret. Fakultetstyret skal primært være et strategisk organ og for øvrig ha
tilsyn med den løpende driften.
De enkelte fakultetene ledes av dekan, fakultetsdirektør og studieledere. Høgskolestyret gir
mandat/funksjonsbeskrivelse for dekan og studielederne og avgjør, etter forslag fra fakultet, om
dekan skal velges eller tilsettes på åremål. Studieledere med ansvar for faglige og
studieadministrative oppgaver har knyttet til seg en studienemnd. Dette er et rådgivende organ
bestående av representanter fra faglærere, studenter og eventuelt fra praksisfelt.
I dag har fakultetene for helse- og idrettsfag, kunstfag, teknologi og økonomi og samfunnsfag
tilsatt dekan, de øvrige har valgt dekan.
Lærerutdanningen er matriseorganisert. Ansvaret for den faglige og administrative virksomheten
er hos en tilsatt dekan og studieledere for hver av lærerutdanningene. Lærerutdanningen har ikke
et eget styre eller råd, men hver enkelt av dem har egen studienemnd. Ansvaret for
undervisningen og personalansvaret er lagt til fakultetene.
Lokalisering
Høgskolen i Agder er lokalisert på Gimlemoen og Kongens gt. 54 i Kristiansand, i Grooseveien
og på Dømmesmoen i Grimstad og i Sykehusveien i Arendal.
Kristiansand:
Campus Gimlemoen har følgende fakulteter:
•

Deler av Fakultet for helse- og idrettsfag

•

Fakultet for humanistiske fag

•

Fakultet for pedagogikk

•

Deler av Fakultet for realfag

•

Deler av Fakultet for økonomi og samfunn

•

Deler av Fakultet for kunstfag

Kongens gt. 54 har følgende fakultet:
•

Deler av Fakultet for kunstfag

Grimstad:
Grooseveien har følgende fakulteter:
•

Fakultet for teknologi
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•

Deler av Fakultet for økonomi og samfunn

Dømmesmoen har følgende fakultet:
•

Deler av Fakultet for pedagogikk

•

Deler av Fakultet for kunstfag

Arendal:
•

Sykehusveien rommer følgende fakultet:

•

Deler av Fakultet for helse- og idrettsfag

Lærerutdanningen er organisert på tvers av fakultetene ved høgskolen. Fakultet for helse og idrett
har to sykepleierutdanninger med atskilte studiekoder ved Samordnaopptak og lokalisert i
henholdsvis Arendal og Kristiansand.
Høgskolestyret vedtok 14.9.2005 at virksomheten i Aust-Agder skal samles i Grimstad, videre er
det vedtatt at virksomheten i Kongens gt. 54 skal flyttes til Gimlemoen. Høgskolen vil med andre
ord, ved ferdig utbygging i Grimstad og Gimlemoen, avvikle virksomheten i Arendal,
Dømmesmoen og i Kongens gt. 54 og ha en samlet virksomhet i kun to campus i henholdsvis
Kristiansand og Grimstad.
Lokaler og utstyr:
Høgskolen i Agder har for det meste nye og moderne utstyrte lokaler. Storparten av
bygningsmassen på Gimlemoen er nybygd eller rehabilitert de siste fem årene. Noe av
bygningsmassen er eldre og upraktisk, selv om det er gjort betydelige utbedringstiltak de siste
årene. Samlet sett er både kvaliteten og størrelsen på undervisningsarealene svært gode.
Lesesalsplasser og andre arbeidsplasser for studentene er også tilfredsstillende.
Høgskolen har servere, datautstyr og programvare som dekker alle administrative og faglige
behov. Det er IT-tjeneste med driftspersonell på virksomhetsstedene i Arendal, Grimstad og
Kristiansand.
Høgskolen er knyttet opp mot nettverket til Uninett med 2 Gbps. Utstyr og programvare dekker
behovene til høgskolens studier, inkludert avanserte IKT-studier i ingeniørfag og administrativ
databehandling. Videre har musikkstudentene egen midilab og studentene i mediefag har tilgang
på godt utstyr for redigering av lyd og bilder.
Høgskolen har et eget studio, der en kan få faglig hjelp med tilrettelegging, opptak og redigering
av lyd og bilde til bruk i undervisningen. Det er en utlånstjenester der studenter og ansatte kan
låne opptakerutstyr for lyd (intervjuer) og bilde (videofilming).
Høgskolen bruker ClassFronter til nettbasert undervisning, som hjelpemiddel i undervisningen,
og til studieevaluering.
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Personale
Høgskolen i Agder har pr 1.10.2005 930 ansatte, ikke medregnet timelærere. Dette tilsvarer 780
årsverk. 48 prosent av de tilsatte er kvinner. Av de tilsatte i ikke-faglige stillinger
(administrasjon og drift/vedlikehold) er 73 prosent kvinner.
Tabell 1: Tilsatte (i parantes: årsverk) ved Høgskolen i Agder 1.10.2005
(kilde: HiAs personalseksjon / DBH)

Undervisnings- og forskerstillinger
Rekrutteringsstillinger
Støttestillinger (bibliotek, ingeniører)
Drift og vedlikehold
Administrative stillinger
Andre stillinger
Sum totalt

Samlet
487 (408,5)
70 (61,7)
75 (63,0)
69 (52,6)
219 (186,3)
6 (4,9)
926 (781,8)

% kvinner
33,9 (34,7)
55,7 (53,4)
40,0 (34,4)
75,4 (78,2)
72,1 (68,3)
83,3 (79,6)
48,5 (47,3)

Høgskolen har valgt å organisere service- og støttetjenester på institusjonsnivå. Dette gjelder
drifts- og infrastrukturtjenester, IT-drift, bibliotekstjenester og studieadministrative oppgaver
knyttet til opptak, timeplanlegging, markedsføring m. v.
Administrative tjenester og drifts- og vedlikeholdstjenester er hovedsakelig organisert som
fellestjenester. Det samme gjelder bibliotekstjenestene. Rundt 80 (vel 40 prosent) av de tilsatte i
administrative stillinger er organisatorisk knyttet til fakultetene. Samlingen av virksomheten i
Aust-Agder i løpet av 3-4 år og en tilsvarende samling i Kristiansand, vil gjøre det mulig i enda
større grad å utnytte støttetjenestene som en felles ressurs.
Kompetanseheving
Høgskolen legger stor vekt på systematisk kompetanseoppbygging for personalet. Dette gjelder
både for vitenskapelig og administrativt/teknisk personale. Ordningen med forskningsterminer
for vitenskapelige ansatte er en del av dette arbeidet. Ca 50 av høgskolens tilsatte i ordinære
stillinger deltar i doktorgradsprogram. I 2004 fikk tre tilsatte opprykk til høgskolelektor, ni til
førstelektor, fire til førsteamanuensis og seks til professor.
Høgskolen har etablert et eget læringssenter for IKT (IKT Ressurssenter) som bl.a. har ansvar for
datakurs for tilsatte. Det er gjennomført relativt omfattende opplæringsprogram for
studielederne, inkludert tilbud om prosessorientert kollegaveiledning i grupper. Tilsvarende
veiledningsgrupper er etablert for administrative ledere og mellomledere i høgskolen. Det
arrangeres introduksjonskurs for nytilsatte to ganger i året.
Informasjon og administrative studenttjenester
Høgskolens sentrale informasjonstjeneste er knyttet til høgskoledirektørens stab og har som
hovedformål å bidra til informasjon om høgskolens virksomhet, internt i høgskolen og til
samfunnet. Ansvar for informasjonstjenester overfor studenter og søkere er lagt til
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studieseksjonen. Studielederne og det administrative apparatet ved fakultetene og i
lærerutdanningene har hovedansvaret for informasjon om det faglige innholdet i studiene.
Studentvelferd
Høgskolen samarbeider tett med Studentsamskipnaden i Agder, og stiller lokaler til rådighet for
studentsosiale tiltak gjennom studentsamskipnaden og studentforeninger ved høgskolen.
Studentsamskipnaden har utviklet et svært godt tilbud når det gjelder boliger, kafeer, barnehager,
kulturhus, bokhandel m.m. i den umiddelbare nærhet til studiestedene i Kristiansand, Grimstad
og Arendal. I tillegg legges det betydelig innsats ned i områder som formidling av private
boliger, ulykkesforsikring, lege- og psykologtjeneste, fadderordninger, studiestartfestivaler o.l.
Det ytes betydelige tilskudd til studentsosiale lag og foreninger. I Kristiansand har
studentsamskipnaden bygget et stort idrettsanlegg på Gimlemoen (Spicheren). I Grimstad leies
tid i Grimstadhallen for studentidretten. Både i Grimstad (Luftslottet) og i Kristiansand (Østsia,
Stiften) har studentene gode lokaler til kulturelle og studentsosiale aktiviteter.
Studentsamskipnaden i Agder hadde i 2004 en omsetning på 113 mill kr. Samskipnadens drift
vurderes som økonomisk trygg. Samskipnadens tilbud til studentene blir sett på som svært
tilfredsstillende, både fra studentenes og fra høgskolens side. Verdien av samskipnadens
fristasjonsavtale beregnes i 2004 til nærmere 10 mill kr. Samskipnaden og Stiftelsen Sørbok
disponerer 5.470 m2 brutto areal i høgskolens lokaler.
Bibliotek
Høgskolen i Agder har fire bibliotekavdelinger med til sammen fem utlånssteder. De har alle
arbeidsplasser, pc-arbeidsplasser, grupperom, trådløst nettverk, kopimaskiner, skrivere og
prosjektører for undervisning. PC-basert mikrofilm/fische leseapparat, cd-spillere og video/dvdspillere finnes ved enkelte av bibliotekavdelingene. Hovedbiblioteket er sentralt plassert på
Campus Gimlemoen i Kristiansand. De øvrige bibliotekene er plassert i Musikkonservatoriet i
Kristiansand sentrum, ved sykepleierutdanningen i Arendal, i Grooseveien og på Dømmesmoen i
Grimstad.
Biblioteket har 24 stillinger, fem av de ansatte har høyere grads utdanning med
hovedfag/mastergrad på områdene nordisk, historie, teknologi og bibliotek/IT.
Rekruttering/oppbygging av kompetanse på de områdene der høgskolen gir forskerutdanning
vektlegges. Biblioteket har fagansvarlige fordelt innen områdene humaniora, teknologi, kunstfag,
pedagogikk, realfag, helse- og idrett og økonomi- og samfunnsfag. Deres ansvar er sammen med
fagmiljøene å sikre best mulig utvikling og integrasjon av bibliotekets tjenester i forhold til
undervisning/studieprogram og forskning.
Tabell 2: Bibliotekavdelingene: tilgjengelighet, leseplasser, pc-plasser, areal
(kilde: HiAs bibliotek)
Bibliotekavdelinger
Gimlemoen
Grooseveien
Dømmesmoen
Sykehusveien

Bibliotekansatte
16
3,6
1
2.3

Timer åpent
pr. uke
61,5
51,5
38
37.5

Antall
stoler*
160
60
25
50
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Antall
pc-arb.pl
39
8
5
12

Areal m²
2774
380
134
200

Musikkonservatoriet 1,2
42
Sum
24,1
*leseplasser, gruppearbeidsplasser, avisleseplasser
**inkludert magasiner: ca. 4100 m²

17
312

7
72

187
3675**

Biblioteket deltar i det nasjonale fag- og forskningsbiblioteksystemet BIBSYS. Bibliotekets
samlinger omfatter 270.000 bind og 1880 tidsskriftabonnement, samt tilgang til et bredt utvalg av
elektroniske fulltekst ressurser og biografiske databaser. Samlingen er bygget opp over tid for å
støtte høgskolens aktiviteter innen utdanning og forskning. De siste årene har det vært et
satsingsområde gjennom midler fra Sørlandets kompetansefond å styrke litteraturen på områdene
der det gis forskerutdanning.
Tabell 3: Bruk av bibliotekets tjenester 2002-2004
(kilde: HiAs bibliotek)

Registrerte besøk
Utlån – lokalt
Utlån/kopier til andre bibliotek
Innlån/kopier fra andre bibl.
Fulltekstdokumenter lastet ned

2002
270 000
99.339
6.468
7.410
20.293

2003
303 000
108.396
9.838
7.018
27.747

2004
320 000
122.601
10.170
7.255
53.761

Ansatte og studenter har tilgang til et bredt utvalg av databaser, oppslagsverk og elektroniske
tidsskrifter. Totalt er det ca. 40 fulltekst- og referansedatabaser og ca. 150 ordbøker, leksika og
andre oppslagsverk. Ved utgangen av 2005 omfatter tilbudet tilgang til ca. 10.000 elektroniske
tidsskrifter i full tekst, derav ca. 2800 direkte fra utgiver og ca. 7000 via abonnement på
fulltekstdatabaser.
Bibliotektjenesten bidrar aktivt i opplæring av høgskolens studenter og ansatte slik at de effektivt
kan søke etter relevant informasjon og få erfaring i å foreta kildekritiske vurderinger. Det gis
opplæring og kurs, delvis integrert i studieløpene, og delvis som frittstående tilbud. Spesialiserte
kurs i elektroniske ressurser og referansehåndteringsverktøy holdes løpende for høgskolens
forskere/stipendiater.

2.2. Kommentarer
Det er komiteens oppfatning at HiA har en god infrastruktur for forskning, formidling og
utdanning og er positiv til høgskolens vedtak om å samle virksomheten i to campus i
Kristiansand og Grimstad. Dette kan blant annet være med på å styrke det faglige samarbeidet på
tvers av fakultetene, som komiteen kommer tilbake til under kapittel 5. Ellers merket komiteen
seg at studentene ved institusjonsbesøket ga uttrykk for å være godt fornøyde med
studenttjenestene, administrasjon og infrastrukturen. HiA synes å ha tilstrekkelig teknisk og
administrativ personale til å drive vitenskapelig virksomhet på en tilfredsstillende måte. HiA
tilbyr studenter og ansatte en god bibliotekstjeneste med betydelige samlinger av vitenskapelig
litteratur innenfor alle sentrale fagområder.
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Komiteen har vært opptatt av at nåværende styringsstruktur, som ble implementert i 2004,
allerede er blitt vurdert av et utvalg som har foreslått endringer (Brautaset-utvalget). Det er
utenfor komiteens mandat å ta stilling til Brautaset-utvalgets innstilling, men med bakgrunn i at
dette arbeidet ble flittig diskutert under institusjonsbesøket, vil komiteen likevel tilkjennegi at
den merket seg utvalgets forslag om å avvikle matriseorganiseringen av lærerutdanningen og
opprette et eget fakultet, samt redusere antallet fakulteter og opprettelse av instituttnivå.
Når det gjelder lærerutdanningen ser det for komiteen ut til å være en organisatorisk utfordring å
sikre god kommunikasjon mellom ledelsen av lærerutdanningen og fakultetsledelsene. Ansvaret
for koordinering, identitet og legitimitet for lærerutdanningen ser ut til å ”smuldre opp” fordi
strategien for lærerutdanningen ikke er godt nok forankret i ledelsen ved fakultetene, der fokus
ikke først og fremst rettes mot koordinering, men mot faglig utvikling.
Høgskolens organisasjonsmodell med bare ett styrngsnivå under høgskoleledelsen synes ikke
formålstjenelig i alle deler av virksomheten. Fakultetene ser ut til å velge ulike løsninger og blant
annet opererer både Fakultet for realfag og for humanistiske fag med en uformell
instituttinndeling.
Komiteen har videre en bemerkning til at høgskolen hevder å være nyskapende i bruk av
pedagogiske virkemidler og metoder. Foruten informasjon om krav til prøveforelesninger ved
ansettelser og opprettelsen av et senter for Learning Lab, er det få holdepunkter i søknaden som
underbygger HiAs ambisjonen om å være pedagogisk nyskapende.

2.3. Konklusjon og anbefaling
Komiteen er kjent med at høgskolen har kommet i gang med å vurdere sin organisasjonsform ut
fra de forslag som er fremmet i Brautaset-utvalgets innstilling. Vi har i avsnitt 2.2 pekt på noen
problemstillinger i denne forbindelse, spesielt knyttet til Lærerutdanningen.
Komiteen anbefaler høgskolen gjennom konkrete tiltak å virkeliggjøre sin ambisjon om å være
pedagogisk nyskapende.
Det er komiteens oppfatning at HiA har en tilfredsstillende IKT-infrastruktur og IKT- tjenester i
tråd med kravene til forsking og utviklingsarbeid på høyt nivå, men mener at for eksempel
elektronisk overført undervisning kunne vært mer benyttet på høgskolen for å styrke faglignivå
og samarbeid på tvers av fakultetene på enkel måte.
NOKUT gjennomførte høsten 2004 en revidering av akkrediterte studier i sykepleie i Norge.
Komiteen som vurderte sykepleierutdanningen i Arendal hadde kommentarer om at lokalene var
for trange og utnyttet til sitt ytterste. Komiteen er positiv til de tiltak som er gjort for å bedre
nåværende forhold for sykepleierutdanningen. Den er positiv til høgskolestyrets vedtak om å
samle utdanningen i Aust-Agder i nye og tidsmessige lokaler i en ny Campus Grimstad fra 2009.
På denne bakgrunn mener komiteen at lokalene for sykepleierutdanningen i Aust-Agder er
tilfredsstillende.
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3. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling
Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder som
inngår i studiene

3.1 Beskrivelse
I overkant av 60 prosent av tilsatte ved Høgskolen i Agder er ansatt i undervisnings- og
forskningsstillinger, det gir i alt 560 ansatte (470 årsverk) i rekrutteringsstillinger, undervisningsog forskerstillinger. Kvinneandelen er 205 (175 årsverk), som vil si i overkant av 35 prosent av
de som er tilsatt i vitenskapelige stillinger er kvinner.
Tabellen under har tall fra DBH (Database for høgre utdanning) som viser fordelingen av
stillinger med professorkompetanse, førstestillingskompetanse og rekrutteringsstillinger ved
Høgskolen i Agder, og tilsvarende sammenlignbare data for andre nærliggende vitenskapelige
institusjoner:
Tabell 4

Tilsatte, årsverk (2005) i ulike stillingskategorier

Tabellen viser årsverk i ulike stillingskategorier. Se fotnoter for mer om beregningene.
Tilsatte
totalt
Avdelinger ved HIA
205,06
Administrasjonen
86,22
Fakultet for helse og idrettsfag
95,78
Fakultet for humanistiske fag
53,77
Fakultet for kunstfag
43,10
Fakultet for pedagogikk
66,80
Fakultet for realfag
107,55
Fakultet for teknologi
118,13
Fakultet for økonomi og samfunnsfag
5,40
Lærerutdanningene
Totalt HIA - antall / andel
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Tromsø

Faglig
tilsatte*
6,8
76,6
83,8
44,0
36,5
54,3
70,0
100
2,0

781,8 475
810 511
874 436
1828 1002

3%
89 %
87 %
82 %
85 %
81 %
65 %
85 %
37 %
61 %
63 %
50 %
55 %

Andel med første- Andel med første- Rekrutterings Professor
kompetanse**
kompetanse 2*** -stillinger** II**
29 %
29 %
0%
0,0 %
19 %
20 %
3%
0,8 %
49 %
59 %
17 %
0,5 %
40 %
42 %
5%
0,5 %
41 %
44 %
8%
1,1 %
59 %
77 %
24 %
0,0 %
45 %
56 %
20 %
0,3 %
67 %
77 %
14 %
1,6 %
50 %
50 %
0%
0,0 %
47 %
43 %
62 %
52 %

54 %
49 %
92 %
77 %

13 %
13 %
33 %
33 %

Små avvik i summeringene skyldes desimalavrundinger.
* Samsvarer med kategorien ”Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger” i DBH, inneholder Undervisnings- og forskerstillinger,
Professor II og Rekrutteringsstillinger. Prosentandel er beregnet mot Tilsatte totalt.
** I Førstekompetanse inngår: forskere, dosenter, professorer, førsteamanuenser og førstelektorer. Prosentandel er regnet mot Faglig tilsatte.
*** ”Andel med førstekompetanse 2”: Her inkluderer ikke regnestykket rekrutteringsstillinger, noe som gjør tallet større enn i den første
utregninga, (kun for enheter med stipendiater).

I 1999 var det i underkant av 40 prosent av de tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger
som hadde førstekompetanse (førstelektor, førsteamanuensis, høgskoledosent, professor). I 2005
var det 51,4 prosent (240 av 467) som hadde slik kompetanse. I tillegg har antallet stipendiater
økt sterkt i perioden, både på høgskolens egne doktorgradsprogram og tilknyttet andre
institusjoners forskeropplæring. I 2005 hadde høgskolen 70 stipendiater (dr.gradsstipendiater og
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0,7 %
1,7 %
1,2 %
1,6 %

post doc. stipendiater) 12,5 prosent av de vitenskapelig tilsatte ved høgskolen var altså i
rekrutteringsstillinger.
Andelen førstestillinger og professorater varier betydelig mellom fagområdene ved HiA. Mer enn
75 prosent av de tilsatte i faglige stillinger ved fakultetene for realfag, økonomi og samfunnsfag
har formell førstekompetanse, mens under 20 prosent ved Fakultet for helse- og idrettsfag har
tilsvarende kompetanse. De store forskjellene i formell kompetanse mellom fagmiljøene skyldes
ulike utgangspunkt for de regionale høgskolene ved sammenslåingen til en høgskole i 1994.
Tilsatte ved sykepleierhøgskolen som, sammen med idrettsfag og ernæringsfag fra den tidligere
Lærerhøgskolen, i dag er Fakultet for helse og idrettsfag, hadde relativt lav formalutdanning i
1994. Flertallet var ved sammenslåingen høgskolelærere, mens i dag er det bare åtte
høgskolelærere blant det faglige personalet i faste stillinger ved Fakultet for helse- og idrettsfag.
Arbeidet med ytterligere styrking av den faglige kompetansen ved dette fakultetet prioriteres høyt
av høgskolen.
Tabell 5: Undervisnings- og forskningsstillinger (årsverk) ved
Fakultet for helse- og idrettsfag 1994- 2005
(kilde: DBH)
Stilling
1994 1995
høgskolelærer
44,2 43,2
høgskolelektor
17,5 15,9
Førstelektor
førsteamanuensis
3,0
3,0
Professor

1996
38,5
21,6

1997
37,8
29,1

1998
30,8
35,8

1999
30,2
41,2

2000
29,8
35,8

4,2

4,2

5,4

5,7

Stipendiat
professor II
Samlet

64,7

62,1

64,3

71,1

72,0

5,9

2001
28,3
39,9
1,0
6,1

2002
16,1
49,3
4,5
6,3

2003
15,4
49,4
5,5
6,1

2004
13,6
50,8
5,0
5,4
1,0

2005
8,8
50,8
6,0
6,4
1,5

0,2

0,2

1,0
0,2

1,0
0,4

1,8
0,4

0,8
0,6

2,5
0,6

77,3

71,7

76,5

77,6

78,6

77,2

76,6

NOKUT gjennomførte fra høsten 2004 en evaluering av alle bachelorgradsstudier og
mastergradsstudier i sykepleie i Norge. Målet for evalueringen var å kontrollere om de
undersøkte studietilbudene innenfor sykepleie tilfredsstilte standarder og kriterier fastsatt av
NOKUT, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. NOKUT konkluderte for HiAs
vedkommende med at høgskolen må dokumentere at studietilbudet er basert på forsknings- og
utviklingsarbeid, at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller 20 prosent kravet til
førstestillingskompetanse, at sammensetningen av fagpersonalet er tilpasset studietilbudets behov
for undervisning og veiledning og at infrastrukturen vedrørende studiet i Arendal er
tilfredsstillende.
Høgskolen i Agder antas i løpet av 2006 å tilfredsstille kravene til undervisnings- og
forskerpersonale i førstestillinger, også i bachelorutdanningen i sykepleie. Dette vil i vesentlig
grad skje ved nyrekruttering. Arbeidet med å knytte utdanningen nærmere til forskning og
utvikling er igangsatt. Kravene til infrastruktur gjelder i første rekke utdanningen i Arendal.
Nødvendig utbedringsarbeid var forutsatt fullført innen sommeren 2006.
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3.2. Kommentarer
Komiteen ser at HiA har hatt et tydelig etterslep fra den gamle høgskoletradisjonen med et lavt
kompetansenivå blant vitenskapelige ansatte innen enkelte fagområder og at store ressurser er satt
inn for å øke nivået. Komiteen sitter likevel igjen med det inntrykket etter institusjonsbesøket at
kravet om en generell kompetanseheving i visse tilfeller av ressursmessige grunner kan være
vanskelig å forne med oppbygging av den nødvendige spisskompetansen for etablering av
doktorgradsprogrammene. Komiteen har videre merket seg at høgskolen også har rekruttert
ansatte med professorkompetanse utenfor prioriterte områder, men at det vil være en spesiell
utfordring å utnytte deres kompetanse på en tilfredsstillende måte innen nåværende prioriteringer.

3.3 Konklusjon og anbefaling
Komiteen er av den oppfatning at Høgskolen i Agder har et tilstrekkelig stort og tilstrekkelig
kompetent personale til å kunne ha undervisning, forskning og doktorgradsutdanning av høy
kvalitet innenfor sine fagområder. Videre anerkjenner komiteen at høgskolen har lagt vekt på
kompetanseheving. Blant annet berømmes og anbefales videreført ordningen med intern
kompetanseheving for fast ansatte gjennom Post.doc og stipendiat stillinger. Men ressurser setter
rammer for hva som kan oppnås. Komiteen anbefaler at høyskolen utvikler en tydeligere strategi
for kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingen bør bli et sentralt ansvar og i mindre grad
avhengig av prioriteringer innenfor de enkelte fagmiljøene og av tilgangen til eksterne midler.
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4. Undervisning
Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års
varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele høyere
grad, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. Institusjonen skal ha
uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på de fleste av disse
fagområdene

4.1 Beskrivelse
I strategiplanen vedtatt i juni 2005 er høgskolens overordnede mål for undervisning følgende:
Utdanningen skal ha yrkesmessig og samfunnsmessig relevans, og høgskolen ønsker å tilby
slike utdanninger innenfor et bredt spekter av fagområder og på ulike faglige nivåer.
Utdanningsprogrammene skal inneholde refleksjoner om etiske utfordringer, og være
preget av institusjonens internasjonale orientering. Undervisningen skal være
forskningsbasert, definert som at en som gir undervisning, også skal drive forskning.
Høgskolen i Agder tilbyr pr. søknadsdato over 40 bachelorgradsstudier og 14 masterprogram
hvorav fem i tilegg også tilbys som femårige masterprogram. I tillegg har høgskolen
allmennlærer, førskolelærer og yrkesfaglærerutdanning.
Tabell 6: Bachelorgradsstudier og mastergradsstudier ved Høgskolen i Agder fordelt pr.
fakultet

Fakultet

Bachelorprogram

Fakultet for helse- og idrettsfag

Folkehelsearbeid
Idrett
Sykepleierutdanning, Arendal og Kristiansand
Vernepleierutdanning, Arendal
Historie
Religion, etikk og kultur
Kommunikasjon
Litteratur
Norsk og medier
Oversetting og interkulturell kommunikasjon – engelsk
Oversetting og interkulturell kommunikasjon – tysk
Oversetting og interkulturell kommunikasjon - fransk
Språk og kultur - engelsk fordypning
Språk og kultur – fransk fordypning
Språk og kultur – tysk fordypning
Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk

Fakultet for humanistiske fag

Fakultet for Kunstfag
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Fakultet for pedagogikk
Fakultet for realfag

Fakultet for teknologi

Fakultet for økonomi og
samfunnsfag

Kunstfag med fordypning i musikk
Faglærerutdanning i musikk, dans og drama hovedområde drama
Faglærerutdanning i musikk, dans og drama hovedområde musikk
Utøvende musikk – klassisk
Utøvende musikk – rytmisk
Pedagogikk
Spesialpedagogikk
Biologi
Matematikk
Bioingeniørutdanning
Multimedieteknologi og –design
Ingeniørfag – byggdesign
Ingeniørfag – data
Ingeniørfag – elektro
Ingeniørfag – maskin
IT og informasjonssystemer
Arbeids- og velferdsforvaltning
Samfunnsfag
Sosionomutdanning
Statsvitenskap
Utviklingsstudier
Revisjon
Økonomi og administrasjon, Grimstad og Kristiansand

Lærerutdanninger
Allmennlærerutdanning, Grimstad og Kristiansand
Førskolelærerutdanning, Grimstad og Kristiansand
Yrkesfaglærerutdanning
Høgskolen tar i 2006 opp studenter til følgende lærerutdanninger:
•

Allmennlærerutdanning, heltid (Kristiansand og Grimstad)

•

Faglærerutdanning i musikk, dans og drama- med hovedvekt på drama (Kristiansand)

•

Faglærerutdanning i musikk, dans og drama- med hovedvekt på musikk (Kristiansand)

•

Førskolelærerutdanning, heltid (Kristiansand og Grimstad)

•

Integrert master i matematikkdidaktikk

•

Integrert master i nordisk språk og litteratur

•

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (Kristiansand) og deltid for faglærere i allmenne
fag og yrkesfag.
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Høgskolens syv fakulteter har det faglige ansvaret for å gi undervisning i de ulike fagene i
lærerutdanningen, men det utarbeides en samlet plan for hvert kull i allmennlærerutdanningen,
førskolelærerutdanningen, praktisk-pedagogisk utdanning og faglærerutdanningen for praktiske
og etiske fag. Denne matriseorganiseringen av lærerutdanningen inneholder samtlige fagplaner i
den obligatoriske delen av studieprogrammet inklusive plan for praksis, samt en del retningslinjer
og skjemaer. Dette skal gjøre samarbeidet i studiet enklere og mer oversiktlig for studenter,
øvingslærere, faglærere, skoler/barnehager og studieledelse/administrasjon.
Profesjonsutdanningene skal i henhold til strategiplanen være kjernen i HiAs virksomhet og
høgskolen skal legge vekt på forskning og nettverksbygging knyttet til profesjonsutdanningene.

Fakultet

Masterprogram

Fakultet for helse- og idrettsfag
Fakultet for humanistiske fag

Idrettsvitenskap
Engelsk
Kristendomskunnskap
Nordisk språk og litteratur
Utøvende musikk (rytmisk og klassisk)
Pedagogikk
Matematikkdidaktikk
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) –
sivilingeniør
Industriell økonomi og informasjonsledelse (IndØk) –
sivilingeniør
Development Management
Erfaringsbasert ledelse (1 ½ år)
Informasjonssystemer
Offentlig politikk og ledelse
Økonomi og administrasjon - siviløkonom

Fakultet for kunstfag
Fakultet for pedagogikk
Fakultet for realfag
Fakultet for teknologi

Fakultet for økonomi og
samfunnsfag

Fakultet

5-årige masterprogram

Fakultet for realfag
Fakultet for teknologi

Matematikkdidaktikk
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) –
sivilingeniør
Industriell økonomi og informasjonsledelse (IndØk) –
sivilingeniør
Økonomi og administrasjon – siviløkonom

Fakultet for økonomi og
samfunnsfag
Fakultet for humanistiske fag

Nordisk språk og litteratur

Gjennomstrømning
I 2005 søkte 25.331 høgskolen i Agder, det ble tatt opp 4.385 studenter og totalt var det 7.675
registrerte studenter.
Tabell 7

Kandidater:
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Studium
Allmennlærerutdanning
Annet
Faglærerutdanning
Førskolelærerutdanning
Historisk-filosofiske fag
Ingeniørutdanning
Idrettsutdanning
Utøvende musikkutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning
Matematisk-naturvitenskapelige fag
Samfunnsvitenskap
Sivilingeniørutdanning
Siviløkonomutdanning
Sosionomutdanning
Sykepleierutdanning
Vernepleierutdanning
Økonomisk-administrativ utdanning

2001
105
1
180
19
232
25
107
23
188
33
69
42
210
27
-

Sum, HIA
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Tromsø

1 261
1 367
394
626

2002
124
117
11
134
25
207
36
106
23
251
38
95
40
198
35
1 440
1 482
376
604

2003
112
106
20
90
16
198
8
117
15
290
84
109
41
213
29
21
1 469
1 431
372
716

2004
101
97
17
110
44
176
13
17
165
79
142
46
215
33
19

2005
112
76
23
106
47
162
5
10
19
174
71
125
52
203
30
42

1 274
1 584
639
672

1 257
1 446
701
733

Tabell 8: Uteksaminerte kandidater fra hovedfags- og mastergradsstudier
2001-2005
(kilde: DBH)

Mastergrad i økonomi og administrasjon
Mastergrad i informasjonssystemer
Mastergrad i offentlig administrasjon
Mastergrad i kristendomskunnskap
Hovedfag/Mastergrad i nordisk språk og litteratur
Hovedfag/Mastergrad i matematikkdidaktikk
Siv.ing./Mastergrad i teknologi – inf. og kommunikasjonsteknologi
Siv.ing./Mastergrad i teknologi - industriell økonomi
Mastergrad i idrettsvitenskap
Samlet

2001
6
8
7
10
33
64

2002
16
5
1
8
38
68

2003
18
12
2
1
59
25
117

2004
10
16
12
6
6
51
28
129

Mastergradsstudiene i utøvende musikk, engelsk, pedagogikk og utviklingsledelse og
administrasjon ble igangsatt høsten 2004 og høsten 2005. Det er følgelig ikke uteksaminert
kandidater fra disse studiene. Erfaringsbasert masterstudium i ledelse planlegges igangsatt
høsten 2006.
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2005
6
27
24
3
5
4
32
32
5
138

Tabell 9: Gjennomstrømning, noen utdanninger, 2005 (Kilde: DBH)
Tabellen baserer seg på alle studenter som skulle ha fullført i 2005 i henhold til normert tid.
Studium
Allmennlærerutdanning
Førskolelærerutdanning
Ingeniørutdanning
Sykepleierutdanning
Vernepleierutdanning
Sum, HIA
Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo

Antall tatt opp som
skulle fullført i 2005
201
151
240
210
35

Antall som fullførte
på normert tid
66
91
141
147
25

Andel fullført
på normert tid
33 %
60 %
59 %
70 %
71 %

837
734
315
1348

470
340
212
791

56 %
46 %
67 %
59 %

Karakterpoeng
38,8
35,8
39,6
40
37

4.2 Kommentarer
Komiteen har merket seg HiAs spesielle satsing med kombinasjon av rent fagorienterte studier og
profesjonsrettede utdanninger. Komiteen mener at høgskolen med base i profesjonsutdanningene
har utviklet studier som både er nyskapende og relevante. Dette gjelder blant annet innen
folkehelse, matematikkdidaktikk, psykisk helsevern og rytmisk musikk. Under
institusjonsbesøket ble det likevel klart at planene og ambisjonene ved høgskolen for en stor del
er forskningsorientert. De går først og fremst i retning av flere mastergradsutdanninger og PhDprogrammer, og mindre rettet mot videreutvikling av grunnutdanningene. Høgskolen står her
overfor problemet i hvilken grad bachelorprogrammene skal være rettet inn mot
profesjonsutdanningen og spesielle regionale utdanningsbehov, og i hvilken grad disse
programmene skal være ”forstudier” til master- og PhD programmer. Komiteen sitter igjen med
det inntrykk at enkelte av fakultetene ikke har funnet en god nok løsning på disse problemene.
Spesielt ved Fakultet for humanistiske fag synes det å være et behov for en kritisk gjennomgang
av studieopplegget.
Det er tydelig at ambisjonene om å bli akkreditert som universitet har ført til en spesiell satsing
på fagmiljøer med muligheter for å utvikle doktorgradsprogrammer. Dette har ført til et
spenningsforhold mellom denne satsingen og behovet for økte ressurser til bredere
profesjonsutdanninger. Komiteen sitter videre med et inntrykk av at mye av ansvaret for utvikling
av profesjonsutdanningene hviler på fagmiljøer som ikke alltid er store nok eller har
tilfredsstillende ressurser til å kunne drive den virksomheten de allerede har ansvaret for innen
forskning, formidling, undervisning og administrative oppgaver.
Komiteen vil spesielt rette oppmerksomhet mot lærerutdanningen. Selv om den er organisert i en
matriseform for å sikre tverrfaglighet og praksisorientert forskning, virker den i praksis å være
basert på fagorientert forskning og undervisning ved hvert enkelt fakultet. Matriseordningen var,
slik komiteen har forstått det, et forsøk på å innordne den eksisterende lærerhøgskolen i en mer
akademisk tradisjon ved høgskolens opprettelse i 1994. De enkelte fag fikk en relativt autonom
stilling og kunne videreutvikles på sine egne faglige premisser, noe som ble sett på som en
forutsetning for oppbygningen av en forskerutdanning. Forholdet mellom fag og profesjon er ikke
enkelt. Komiteen har merket seg Brautaset-utvalgets kommentarer til den nåværende organisering
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av lærerutdanningen, og også de argumentene som fremkommer mot utvalgets forslag om å legge
ned matriseorganiseringen og samle lærerutdanningen i et eget fakultet.
Det er komiteens oppfatning fra institusjonsbesøket at man hittil ikke har klart å utnytte
potensialet for synergier mellom de to sykepleierutdanningene. Det synes å være en liten grad av
samarbeid og utveksling av lærerkrefter mellom Kristiansand og Arendal. Sammenlignet med
Kristiansand har utdanningen i Arendal et svakere rekrutteringsgrunnlag og et lavere
kompetansenivå hos studentene. Vi merker oss at kun 80 av 120 studenter fullførte
sykepleierutdanningen på normert tid i 2005. Komiteen har notert at høgskolen mener
kompetanseheving blant ansatte vil heve kvaliteten og rekrutteringsgrunnlaget for studenter på
sykepleierutdanningen i Arendal. Det vil fortsatt være et problem at høgskolen har valgt en
løsning med to lokaliseringer med studentkull med forskjellig opptakskrav, hvor studentene er
stedfaste og staben skal pendle for å øke førstestillingskompetansen ved studiet.

4.3 Konklusjon og anbefaling
Det er komiteens oppfatning at høgskolen tilfredsstiller de krav som NOKUTs forskrift stiller til
undervisning ved institusjonen. Vi har i avsnitt 4.2 fremhevet en rekke sterke sider ved
virksomheten, men samtidig pekt på flere utfordringer som høgskolen står overfor og som krever
fortsatt oppmerksomhet.
Det vil alltid være et spenningsforhold mellom fag og profesjon. Høgskolen ønsker å posisjonere
seg som en unik institusjon innen praksis og profesjonsrettet undervisning og forskning. Dette er
en oppgave som høgskolen bør vektlegge sterkere.
Komiteen ser spesielt behovet for en gjennomgang av lærerutdanningen i oppfølging av
Brautaset-utvalgets innstilling.
Komiteen vil også anbefale en gjennomgang av forholdet mellom bachelor- og masterstudier og
viser til sine kommentarer under avsnitt 4.2.
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5. Forskning og faglig utviklingsarbeid
Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet
av høy kvalitet relatert til sine fagområder.

5.1 Beskrivelse
Høgskolen i Agders forskningsstrategi vedtatt av Høgskolestyret juni 2005 slår fast at høgskolen
skal utvikle forskning og faglig og kunstnerisk arbeid med nasjonal og internasjonal
anerkjennelse.
Høgskolen skal videre bidra til utvikling av fremtidsrettet og nyskapende kunnskap til
økonomisk, organisatorisk, kulturell og sosial virksomhet i regionen. I første rekke skal dette skje
gjennom utdanning av gode kandidater til arbeidslivet, men høgskolen tar også sikte på å gi sitt
bidrag gjennom forskning, formidling og aktiv deltakelse i fora og møteplasser hvor næringslivet
og akademia kan møtes. Kjernevirksomheten skal fremdeles være yrkesutdanningene - lærer,
sykepleier, sosialarbeider, leder- og administrasjon, ingeniør og sivilingeniører - men områdene
skal bygges opp med akademiske topputdanninger. Disse utdanningene skal stille akademiske og
teoretiske krav, utviklet i et nært samspill med arbeidslivets erfaringsbaserte kunnskapsbase.
Prioriteringer
Høgskolens strategi for utvikling av forskningsinnsatsen er primært forankret i kravet om at alle
vitenskapelige tilsatte ved høgskolen skal ha avsatt tid til å drive forskning og utviklingsarbeid.
Mer konkret er kravet at vitenskapelige ansatte skal ha som et absolutt minimum ti prosent av sin
arbeidstid knyttet til FoU-arbeid. Tilsatte i førstestillinger med doktorgrad og professorer skal ha
25 prosent av sin tid avsatt til slikt arbeid. Andre tilsatte i førstestillinger skal kunne få avsatt
minimum 20 prosent. Forskningsaktive professorer skal ha forskningsfri hvert femte år eller hvert
femte semester, og ansatte i førstestillinger hvert sjuende år. Avsetning av forskningstid
forutsetter dokumentert publisering og/eller kunstnerisk produksjon.
FoU-ressursene fordeles til fakultetene etter en modell (implementert på HiA fra 2001) som er
basert på bl.a. publiserte forskningsresultater og innhenting av ekstern forskningsfinansiering. I
2006 er 44 prosent av FoU-budsjettet fordelt etter denne modellen, mens strategiske
forskningsmidler som bl.a. PhD stipendier og postdokstillinger blir fordelt av Høgskolestyret
etter forslag fra det sentrale forskningsutvalget. Høgskolens strategi er å legge vekt på å utvikle
doktorgradsområdene, men samtidig stimulere til tverrfaglig forskning gjennom etablering av
satsningsområder. Høgskolen legger vekt på forskning og nettverksbygging knyttet til
profesjonsutdanningene. Det er etablert flere faglige fora og nettverk med det formål å etablere
kontakt med praksisfeltet og å styrke relevant forskningsaktivitet. I 2006 bevilget styret NOK 400
000 ekstra til dette arbeidet.
Vitenskapelige publiseringer
Høgskolen har gitt ut en egen FoU-katalog siden 1995. Denne baseres på registrering av
forskningspublisering i Forskdok. FoU-katalogen for 2004 inneholder 1 200 registreringer av
ulike publiseringer og formidlingsvirksomhet; herunder artikler i internasjonale vitenskapelige
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tidsskrifter, internasjonale bokutgivelser og foredrag, kunstnerisk formidling og deltakelse i den
aktuelle samfunnsdebatten.
Etter registreringen i Forskdok, innenfor de kategoriene som rapporteres til
Kunnskapsdepartementet, har antall vitenskapelige publikasjoner og andre resultater fra
høgskolens ansatte økt fra 280 i 1999 til 606 i 2004. Det er i første rekke internasjonal
publisering og bidrag på konferanser som har vist en betydelig økning i de siste 5-6 årene.
Forskere ved Høgskolen i Agder publiserer internasjonalt vanligvis på engelsk, men også i
enkelte tilfeller på fransk, italiensk og tysk.
Tabellen under viser en oversikt over den totale publiserte produksjonen. Det er grunn til å anta at
det er en underrapportering de første årene på grunn av nyetablering av Forskdok. Videre vil den
kunstneriske virksomheten bare komme delvis til uttrykk gjennom registreringssystemet for
vitenskapelig produksjon.
Tabell 10: Vitenskapelige publikasjoner (kategoriene i UFD-rapporteringen)
1999-2004
Kilde: Forskdok
Artikler i int.vit.tidsskr. m referee (kat A11)
Artikler i nasj.vit.tidskr. m referee (kat A15)
Faglige bøker/lærebøker (kat B11-14)
Kapitler i faglige bøker/lærebøker (kat A21-23)
Andre vit.rapporter i serie ved inst.(kat C17)
Andre vit.rapporter i serie ved annen inst (kat C18)
Foredrag ved vit.konferanser (kat D11-16,D21-26)
Samlet

1999 2000 2001 2002 2003 2004
45
45
68
76
75
86
14
14
10
14
17
16
68
48
51
55
48
40
28
55
64
100
69
106
1
3
54
46
48
26
15
6
25
18
15
19
109
143
154
219
289
313
280

314

426

528

561

606

Tabell for vitenskaplige publiseringer fordelt etter fakultet, viser at fakultetene har ulikt omfang
på publisering av vitenskaplige resultater:

Tabell 11: Vitenskapelig publisering 2005 - forfatterandeler (hele 2005)
Kilde: DBH
Enheter
(Uspesifisert enhet)
Avdeling for økonomi og samfunnsfag
Avdeling for humanistiske fag
Avdeling for kunstfag
Avdeling for pedagogikk

Publikasjonspoeng
Per faglig
Totalt
tilsatt

0,7
53,6
80,5
1,7
21,5

0,54
0,96
0,04
0,59

Forfatterandeler
Per faglig
Totalt
tilsatt

1,0
52,0
74,0
2,0
10,8
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0,52
0,88
0,05
0,30

Publiseringsnivå 2

0%
7,4 %
14,2 %
0%
4,7 %

Publikasjonsform
Periodika Antologi MonoArtikler
Artikler grafier

0%
58,3 %
32,4 %
50,0 %
30,2 %

100,0 %
0%
40,7 % 1,0 %
65,5 % 2,0 %
50,0 %
0%
41,9 % 27,9 %

Avdeling for realfag
Avdeling for teknologi
Avdeling for helse og idrettsfag

27,7
15,6
14,5

0,51
0,22
0,19

24,1
11,1
14,5

0,44
0,16
0,19

10,5 %
20,1 %
9,4 %

79,3 %
100,0 %
38,0 %

20,7 %
0%
62,0 %

0%
0%
0%

Høgskolen i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Tromsø

216
233
381
666

0,45
0,46
0,87
0,66

189
191
249
497

0,40
0,37
0,57
0,50

11,1 %
7,3 %
26,0 %
16,6 %

49,8 %
61,9 %
90,5 %
77,7 %

47,6 %
33,2 %
8,3 %
19,8 %

2,6 %
4,9 %
1,2 %
2,5 %

- Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publikasjonspoeng framkommer ved å multiplisere
summene av forfatterandeler, med vekt for kombinasjonen av publikasjonsform og kvalitetsnivå.
- Institusjonene krediteres for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet.
Enhetene blir kreditert etter andelen av forfatterne av en publikasjon, som tilhører enheten. Dette kalles forfatterandeler.
- Kvalitetsnivå er en rangering av publiseringskanaler etter vitenskapelig prestisje. Rangeringen har to nivåer. Kanaler på nivå 2 får høyere
uttelling enn kanaler på nivå 1.
- Rangeringen av publikasjonsformer tar utgangspunkt i at noen typer arbeide representerer en større arbeidsmengde enn andre. En tar
utgangspunkt i produksjonsnormene for et doktorgradsarbeid. Ut fra dette blir det anslått at en monografi (en bok) tilsvarer ca. fire artikler i
vitenskapelige tidsskrifter, og at en artikkel i en antologi (bokkapittel) omfatter mindre arbeid enn en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift.
- Publikasjonsformer: I rapportering til DBH blir ulike former redusert til tre grunnformer: Artikler i vitenskapelige tidsskrift, Artikler i antologier,
Monografier.
- Per faglig tilsatt beregnet med data fra tabell 1.

Samarbeid
Høgskolen i Agder samarbeider med regionalt arbeidsliv og samfunnsliv med forsknings- og
utviklingsarbeid i ulike nettverk, i ulike senterorganiseringer og gjennom konkrete FoUprosjekter. Høgskolen har videre et aktivt samarbeid med næringsetatene i de to
fylkeskommunene og næringssjefene i vertskommunene Kristiansand, Grimstad og Arendal. Det
samme gjelder andre regionale aktører som Innovasjon Norge, LO og NHO og regionale
kompetansefond. Videre deltar høgskolen i flere nettverk. Dette gjelder både nettverk med en
generell målsetning om å styrke samarbeidet mellom høgskolen og næringslivet og mer
bransjeorientert. Av de generelle kan nevnes Sydspissen, Kompetansering Sør og
næringshagenettverket i regi av programmet Verdiskapning 2010. Av de bransjeorienterte kan
nevnes NODE (Norwegian Offshore and Drilling Equipment), IT-Ringen, Agder gassforum og
Elinor som har fokus på e-læring. Enkelte fagmiljø ved høgskolen har også partnerskapsavtaler
med bedrifter.
Høgskolen er også med i Norsk forskningsrådsprogram for næringsrettede høgskolesatsing basert
på et samarbeid med offshore-bransjen og IKT-bransjen. Formålet er å lage nettverk mellom
bedrifter og høgskolen. Siden 2000 har høgskolen i Agder vært med i FORNY-programmet i
samarbeid med Sørlandets Teknologisenter AS. Videre samarbeider høgskolen med næringslivet
i Senter for entreprenørskap, Kompetansesenter for e-forvaltning, Senter for fornybar energi, og
Agder IKT-senter. Disse er etablert i Teknologiparken i Grimstad eller i den nyetablerte
Kristiansand Kunnskapspark AS. Senter for entreprenørskap er etablert i samarbeid med
Agderforskning. I samarbeid med en del større bedrifter og Kristiansand kommune deltar
høgskolen i et omfattende traineeprogram. Høgskolen har også et omfattende strategisk og
operativt samarbeid med enkeltbedrifter.
Profesjonsutdanningene har etablert praksisnettverk som i noen tilfeller også initierer forskningsog utviklingsprosjekter. Eksempel på dette er Praxis-sør, med det formål å drive praksisutvikling
i barnevern, familievern og sosialtjeneste. Flere prosjekt med ekstern finansiering, blant annet fra
Norges forskingsråd og regionale fond, inngår i dette nettverket, som består av kommunale og
fylkeskommunale etater i tillegg til høgskolen. Også innenfor lærerutdanningene foregår det
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forskning som har utspring i praksisnettverkene, blant annet forskning knyttet til
matematikklæring. Sykepleierutdanningen har et tett samarbeid med Sørlandets sykehus om
utvikling av praksisfeltet. Det er nå etablert et prosjekt som skal videreutvikle samarbeidet med
sykehuset både når det gjelder undervisning og forskning. I denne sammenheng kan det nevnes at
høgskolen har etter- og videreutdanninger som er viktig for det regionale samarbeidet, bl.a. er det
opprettet noder for EVU-arbeidet vest, øst og i indre
deler av Agder.
Internasjonalt har Høgskolen i Agder flere EU-finansierte forskningsprosjekter. Høgskolen i
Agder er koordinator for prosjektet European Internet Accessibility Observatory, EIAO.
Prosjektet er et Specific targeted research project i Information Society Technologies, IST, i EUs
6. rammeprogram. Det har en ramme på 3,2 millioner euro, og konsortiet består av ti
samarbeidspartnere fra fem land. Konsortiet har etter pålegg frå EU inngått samarbeidsavtale med
to andre konsortium. I forbindelse med det ansvaret som ligger i å være koordinator for et EUprosjekt, har både Fakultet for teknologi og økonomiseksjonen ved Høgskolen i Agder bygget
opp kompetanse på planlegging og oppfølging av slike prosjekt. Høgskolen har ansvaret for et
delprosjekt i Grandparenthood-prosjektet i EUs 5. rammeprogram.
Utover dette er det en del enkeltforskere som deltar i EU-prosjekt, også i prosjekt der Høgskolen i
Agder som institusjon ikke er formell part. Høgskolen i Agder har et omfattende samarbeid med
universitetet i Poznan i Polen. Det er innledet et konkret samarbeid med sikte på å søke midler fra
de nye EØS-finansieringsordningene mellom Polen og Norge.

5.2. Kommentarer
Komiteen er av den oppfatning at høgskolen har en solid posisjon innen den forskningen og
utviklingsarbeidet som er forankret i regionen. Det generelle inntrykk er at høgskolen driver
relevant, nyttig og nyvinnende forskningsvirksomhet. Fakultet for humanistiske fag utmerker seg
med en stor forskningskomponent og betydelig publisering.
Hovedutfordringen ligger allerede i HiAs overordede strategiske mål om å styrke både
profesjonsutdanningene og praksisfeltet, samtidig som man ønsker å være et universitet i
forskningsfronten. Dette kan lede til prioriteringer med hensyn til fordeling av FoU-ressurser
hvor profesjonsutdanningene og prakisisrettet forskning blir skadelidende. At områder hvor
forskningskomponenten er sterk vil bli prioritert, kan føre til at kompetanseheving og faglig
utvikling nedprioriteres ved profesjonsfagene og de praktiske estetiske fagene.
Samtidig ser komiteen at det ved Høgskolen i Agder er en bred enighet om å utvikle
doktorgradsprogrammer. Dette krever forskning og faglig utviklingsarbeid. Det virker å være en
utbredt oppfatning at dette arbeidet tjener institusjonen som helhet. Egenfinansiering av
kompetanseheving er derfor utbredt ved de forskjellige fakultetene. Det arbeides blant annet med
en doktorgrad i folkehelse, som er tenkt å favne alle fire fagområder ved Fakultet for helse og
idrettsfag. Videre arbeides det med et doktorgradsprogram i rytmisk musikk, med en utøvende og
en teoretisk profil. Det legges her opp til internasjonal rekrutteringen blant annet i samarbeid med
miljøer i Polen og Beograd. Regionale samarbeidspartnere som for eksempel Cultiva og
Sørlandets kompetansefond forutsettes å skulle bidra på finansieringssiden.
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Videre satser høgskolen til en viss grad på bredde gjennom inkorporering av lærerutdanningen i
arbeidet med nye doktorgradsprogrammer. Fakultet for pedagogikk arbeider med et
doktorgradsprogram innen undervisningsdidaktikk og spesialpedagogikk, Fakultet for
humanistiske fag planlegger doktorgradsstudium i religion og etikk og Fakultet for realfag har
som ambisjon innen 2010 å etablere en doktorgrad i naturfagdidaktikk. Det siste ser komiteen
som viktig for å styrke utdanningen av lærere i realfag på alle utdanningsnivåer.
I tillegg til å styrke den didaktiske forskningen og opplæringen har Fakultet for realfag også et
viktig faglig ansvar, særlig i samarbeid med andre fakultet ved høgskolen. Etter komiteens
mening bør især det allerede igangsatte samarbeidet med Fakultet for teknologi styrkes.
Komiteen registrerte at det arbeides med tanke på å etablere PhD-programmer ved alle fakultet.
Samtidig har høgskolen ansatte med toppkompetanse som ikke inngår i PhD-utdanningene eller i
planer om slike og hvor deres kompetanse ikke blir utnyttet i tilstrekelig grad.

5.3. Konklusjon og anbefaling
Komiteen er positiv til de ambisjoner høgskolen gir uttrykk for innen forskning og
forskerutdanning. Men som det flere ganger er blitt understreket i rapporten er ressursene
begrensede og oppgavene mange. Det krever en streng prioritering og budsjettdisiplin fra
høgskolens side, der det reelt samsvar mellom ansvar og ressurser.
Flere av forskningsmiljøene er små, sårbare og delvis fragmenterte. Publiseringen varierer
betydelig mellom fakultetene, med Fakultet for humanistiske fag som klart ledende. Det er en
utfordring å øke publiseringsvirksomheten ved flere av fakultetene.
Det er viktig å styrke forsknings- og uviklingsarbeidet ved profesjonsutdanningene. Et tiltak vil
være å bygge opp et forskningssamarbeid på tvers av fakultetene. Det faglige samarbeid mellom
fakultetene bør styrkes, vi peker spesielt på samarbeidet mellom fakultetene for realfag og
teknologi. Realfagsdidaktikk bør styrkes ved Høgskolen i Agder.
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6. Forskerutdanning
Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele
doktorgrad på minst fire fagområder. To av disse skal være sentrale i forhold til
regionale virksomheters verdiskaping, samtidig som fagområdene har nasjonal
betydning. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av et stipendprogram for
kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for
• Institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av studenter og ha
uteksaminert kandidater
• Institusjoner med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha
jevnlig opptak av stipendiater og ha uteksaminert kandidater

6.1 Beskrivelse
Høgskolen i Agder har i dag fire doktorgradsområder. Disse er innen nordisk språk- og
litteraturvitenskap, matematikkdidaktikk, mobile kommunikasjonssystemer og internasjonal
organisasjon og ledelse. 19.12.2005 søkte Høgskolen i Agder NOKUT om akkreditering av
doktorgradsprogram i religion, etikk og samfunn.
Programmene blir beskrevet hver for seg. Avslutningsvis blir forholdet til regional verdiskapning
omtalt.
Opplegget ved Høgskolen i Agder følger nøye det etablerte mønster for forskerutdanning i
Norge. Høgskolen har lagt stor vekt på oppfølgningen av doktorstudentene under studiet. De
fleste kandidatene har både hoved- og biveileder. De aller fleste har en hovedveileder ved HiA.
Alle hovedveilederne har doktorgrad og førstestillingskompetanse. Kandidat og veileder skal
levere en separat fremdriftsrapport hvert år til fastsatt tid. Fremdriftsrapporten er utarbeidet etter
krav fra høgskolen sentralt og brukes i forbindelse med kvalitetssikring av
doktorgradsutdanningen. I fremdriftsrapportene redegjøres det for arbeidets gang, for forsinkelser
og eventuelt andre avvik i forhold til tidligere rapportering. Disse rapportene blir vurdert av PhDutvalget på fullmakt fra fakultetet. Leder for PhD-programmet sender deretter melding om
godkjenning eller melding med merknader til de berørte partene.
I tillegg til stipendiatene med doktorgradsavtale på høgskolens forskerutdanningsprogram har mer
enn 70 tilsatte i stipendiatstillinger eller ordinære undervisningsstillinger ved høgskolen
doktorgradsavtale med andre institusjoner.
Høgskolen i Agder har i mange år før egne doktorgradsområder ble godkjent og etablert, også hatt
arbeidsplasser og et faglig miljø for doktorgradsstipendiater innenfor mange fagområder,
tilknyttet andre doktorgradsgivende institusjoner. Det har vært stipendiater både i nordisk, i
matematikkdidaktikk, i IKT (mobile kommunikasjonssystemer) og i økonomi som har tilbrakt
hele sin stipendiattid ved høgskolen, men fått diplomer fra andre institusjoner siden HiA har
manglet rett til å uteksaminere kandidater. I mange tilfeller har også høgskolens ansatte vært
veiledere eller biveiledere for disse stipendiatene.
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Høgskolen har også en samarbeidsavtale fra 2003 med Det teologiske fakultet ved Universitetet i
Oslo. Denne innebærer at det gis automatisk godkjenning av doktorgradskurs og veiledning gitt
av ansatte ved Institutt for teologi og filosofi ved HiA. Doktorgradskursene teller som interne TFkurs i dette fakultetets PhD-utdanning. HiA har en representant i TFs ph.d.-utvalg. I 2004
arrangerte instituttet sitt første kurs innenfor denne samarbeidsordningen. Kurset var knyttet til et
større forskningsprosjekt om endringer i Sørlandets religiøse liv. I 2005 har fagmiljøet tilbudt
doktorgradskurset "Empirisk etikkforskning" med 25 nordiske deltakere. Også kurset
"Religionssosiologi – teori og design", som skal gis i mai 2006, ventes å få god nordisk
deltakelse.
Ansatte ved høgskolen har i utstrakt grad vært og er veiledere, opponenter eller medlemmer av
vurderingskommisjoner ved doktorgradsutdanninger og doktorgradsdisputaser i Norge og i
utlandet.
Tabell 12: Antall studenter (inngåtte avtaler) ved forskerutdanningene
(kilde: HiAs budsjettdokument 2001-2003 (2001), DBH (2002-2004)
og informasjon fra fakultetene (2005))

Etablert

2001

2002

2003

Nordisk språk og litteratur

H2000

4

11

12

16

17

Matematikkdidaktikk

H2002

8

15

15

Mobile kommunikasjonssystemer

H2005

Internasjonal organisasjon og ledelse

V2006

Sum

2004

2005

2

4

11

20
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Nordisk
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet innvilget retten til doktorgradsprogram i nordisk
språk- og litteraturvitenskap 17.02.2000. De første studentene ble tatt opp på programmet høsten
2001. To kandidater har disputert, en 11.02.2006 og en 18.03.2006. Ytterligere to
doktorgradsarbeider er levert for vurdering etter søknaden om akkreditering om universitet ble
sendt. Avhengig av støtte fra departementet forventer høgskolen å ha tre tilsetninger i året på
programmet. Sørlandets kompetansefond har støttet høgskolen både med lønnsmidler til
stipendiater, med forlengelsesstipend, og med kvalitetssikringsmidler.
Fagmiljø
Studietilbudet ved fakultet favner fra doktorgrad til førskolelærerstudier; mastergrad i nordisk
språk- og litteraturvitenskap, tre bachelorgrader; i norsk og medier, litteratur og i
kommunikasjon. Fagmiljøet er ellers engasjert i allmennlærerutdanningen,
førskolelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning. Fakultet gir jevnlig kurs på
doktorgradsnivå. I dag er sju professorer ansatt ved Fakultetet og to med professor II kompetanse.
Det er fem fast ansatte og en vikar i førsteamanuensisstillinger. Ellers består fagmiljøet av en
amanuensis, to førstelektorer og 11 høgskolelektorer, hvorav en er vikar.
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Fakultet samarbeider med høgskolens øvrige fakulteter om tilbud i doktorgradsopplæring, blant
annet planlegges et kurs om veiledning høsten 2006.

Matematikkdidaktikk
Matematikkdidaktikk ble opprettet 8.7.2002. De første studentene ble tatt opp samme høst, i dag
er 15 studenter med avtaler på programmet. De fleste har 25 prosent undervisningsplikt over en
fire års periode. Ingen har foreløpig disputert. Høgskolen tar sikte på å ta opp fem nye
stipendiater hvert år. Programmet har tre finansieringskilder for stipendiater; internt fra
høgskolen, Norges forskningsråd og Sørlandetskompetansefond. Rekruttering skjer
internasjonalt, ofte fra Norden gjennom doktorgradskurs i regi av Nordisk nettverk.
Fagmiljø
Fagmiljøet ved matematikkdidaktikk består av fire professorer i matematikkdidaktikk, en
professor i matematikkens historie, en gjesteprofessor i psykologisk pedagogikk, flere
høgskoledosenter, førsteamanuenser, høgskolelektorer og en post-doc. stilling. Fagmiljøet er
internasjonalt med tilsatte fra Brasil, Island, England, Sverige, Tyskland, India, Estland og
Frankrike. Alle er aktive forskere i matematikkdidaktikk og publiserer regelmessig. Fakultetet har
en seminarrekke i matematikkdidaktikk, hvor internasjonale forskere, egne forskere, egne
doktorgradskandidater og masterstudenter deltar.
Fakultet har siden 1994 gitt hovedfags-/mastergradutdanning i matematikkdidaktikk, og har
uteksaminert cirka 70 kandidater i den utdanningen. Flere av dem er nå doktorgradskandidater.
Masteren har vært viktig for etablering av forskerutdanningen gjennom erfaring med kurs og
veiledning på forskernivå og for å rekruttere til forskerutdanningen. Matematikken har en sentral
plass i forskerutdanningen.
En nordisk forskerskole finansiert av NordForsk har sin base ved Høgskolen i Agder. Den
omfatter 37 miljøer som tilbyr forskerutdanning i Norden, et femtitall veiledere og ca 80
doktorgradskandidater. Virksomheten støtter opp om den infrastrukturen for
doktorgradskandidater og veiledere som de lokale miljøene kan tilby gjennom kurs, seminarer,
workshops, sommerskoler og mobilitetsstipendiater.
Mobile kommunikasjonssystemer
Mobile kommunikasjonssystemer er det første doktorgradsprogrammet som er akkreditert av
NOKUT 16.9.2005. Søknaden ble behandlet i to omganger, etter først et negativt vedtak
20.12.2004. Første studenten med avtale på programmet fikk opptak høsten 2005. Ved
institusjonsbesøket var det to studenter på programmet, hvorav bare en fult ut tilfredsstilte
opptakskravene. I tillegg var en stipendiatstilling er utlyst. Obligatoriske doktorgradskurs starter
høsten 2006, stipendiatene har tidligere gått på eksterne kurs godkjent av HiA.
Under institusjonsbesøket ble det fremstilt et mål om å ta opp syv stipendiater i året.
Doktorgradsprogrammet har ikke anledning til å søke midler gjennom Sørlandets
Kompetansefond, da dette kun gjelder for virksomhet i Vest-Agder. Det tette samarbeidet fakultet
har med regionen og næringslivet gjør at det foruten finansiering fra Kunnskapsdepartementet og
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midler fra Aust-Agders utviklings- og kompetansefond, har blitt inngått avtaler med Telenor og
Ericsson om delfinansiering.
Fagmiljø
Fakultet for teknologi i Grimstad har et fagmiljø innen IKT med om lag 35 ansatte inklusiv
postdoktorer. Innenfor IKT arbeides det foruten mobilkommunikasjon blant annet med
informatikk, software engineering, medisinsk databehandling, webteknologier og
tjenesteutvikling.
Det faglige ansvaret for doktorgraden er forankret i en egen forskningsgruppe sammensatt fra
områdene nettverk, sikkerhet og formelle metoder. I alt er 12 ansatte knyttet til programmet,
hvorav seks er professorer, tre er professor II og tre er førsteamanuensis. I tillegg er en professor
og en førsteamanuensis medlemmer av forskningsgruppen ”Kommunikasjonstjenester” som ikke
er knyttet til fakultetets egen doktorgrad, men som veileder doktorgradsstudentene som er
registret ved og vil få sin grad fra samarbeidende universiteter.
Høgskolen i Agder har en samarbeidsavtale om forskerutdanningen med Aalborg universitet, som
har en rekke doktorgradsemner som er aktuelle som spesialemner ved doktorgraden.
Høgskolen i Agder har innenfor teknologifeltet i mange år hatt et nært strategisk og
forskningsmessig samarbeid med næringslivet i regionen. Det er dette samarbeidet som har
muliggjort etableringen av sivilingeniørutdanningen og doktorgradsutdanningen ved Fakultet for
teknologi. Det regionale næringslivssamarbeidet har også resultert i patenter og
bedriftsetableringer. Særlig betydning har HiAs samarbeid innenfor Agder IKT-senter og
samarbeidet med Sørlandets Teknologisenter.
IKT-miljøet i Agder-regionen er stort og nasjonalt ledende på flere områder. Bransjen har hatt et
stort behov for ingeniører og sivilingeniører innenfor IKT-området. Dette gjelder spesielt innen
mobilkommunikasjon. Sørlandets Teknologisenter (STS) er lokalisert nært høgskolens
virksomhet i Grimstad. Miljøene på Agder representerer en av de fremste IKT-klyngene i Norge,
med om lag 100 ulike firmaer. HiA har samarbeidsavtaler med flere selskaper. I 1998 var
høgskolen med på å realisere fellessatsingen Agder IKT-senter sammen med Agderforskning og
flere av de mest sentrale IKT-bedriftene i regionen.
Internasjonal organisasjon og ledelse
Doktorgradsprogrammet Internasjonal organisasjon og ledelse ble opprettet 16.1.2006. Søknaden
fikk negativt vedtak fra NOKUT 3.3.2005, men ble akkreditert ved ny søknad av NOKUT
7.12.2005. Doktorgradsprogrammet har ennå ingen aktive studenter. Ordinær undervisning skal
begynne høsten 2006. Doktorgradsprogrammet er finansiert av høgskolen og Sørlandets
kompetansefond.
Forhold til regionale virksomheters verdiskaping
Forskerutdanningsprogrammene i mobile kommunikasjonssystemer og internasjonal organisasjon
og ledelse har åpenbart størst relevans og betydning for regionens verdiskapning, men et høyt
kompetansenivå både innenfor nordiskfaget og matematikkfaget har også en viss betydning. Alle
utdanningsprogrammene skal også bidra til utviklingen av forskningen på sine områder nasjonalt
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og internasjonalt, men programmene i mobil kommunikasjon og internasjonal ledelse knytter i
særlig grad til Agder-regionens arbeids- og samfunnsliv.
I samtale med representanter fra regionens næringsliv ble betydningen av programmene sterkt
fremhevet, både med hensyn til tilgangen på utdannede kandidater og det forskningsmessig
samarbeidet (Se for øvrig omtalen ovenfor av programmene i mobile kommunikasjonssystemet
og internasjonal organisasjon og ledelse).
En rekke av doktorgradsprogrammene og utviklingen av nye program er eksternt finansiert, blant
annet av Forskningsrådet, aktører i næringslivet og ulike fond som Cultiva og Sørlandets
Kompetansefond.

6.2. Kommentarer
Forskerutdanningen ved Høgskolen i Agder skal vurderes ut fra de kriterier som er fastlagt i
NOKUTs forskrifter av 25.01.2006 §3-3. Forskriften har to overordnede punkter:
I. Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning,
II. Institusjonen skal ha selvstendig rett til å tildele doktorgrad på minst fire fagområder.
Som utfylling av punkt II kreves at to av områdene skal være sentrale i forhold til regionale
virksomheters verdiskapning.
Som underpunkt kreves videre at institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av
studenter og ha uteksaminert kandidater.
Når det gjelder krav II noterer komiteen at høgskolen har rett til å tildele doktorgrad på fire
områder. Det er videre komiteens vurdering at to av disse, mobile kommunikasjonssystemer og
internasjonal organisasjon og ledelse, har tilstekkelig regional relevans; se omtalen av
programmene i avsnittet ovenfor. Komiteen konkluderer derfor at Høgskolen i Agder
tilfredsstiller krav II i forskriften.
Hovedpunktet om stabil forskerutdanning og underpunktet om jevnlig opptak og uteksaminerte
kandidater krever en mer inngående drøfting. En ting er å ha fått retten til å tildele en doktorgrad,
en annen er å omsette denne retten til en ”stabil” forskerutdanning. Vi skal først komme med
noen generelle kommentarer til den finansielle side av programmene, deretter skal vi kort vurdere
hver enkelt av programmene ut fra kravet om stabilitet.
Når det gjelder det finansielle aspekt, har komiteen merket seg at høgskolen ser ut til å ha en god
evne til å konkurrere om midler i Norges Forskningsråd. Men støtte fra NFR og midler over eget
budsjett er ikke nok. Komiteen har merket seg at en ikke ubetydelig andel av forskning ved
høgskolen, og i særlig grad etablering av doktorgradsprogrammene har vært avhengig av
økonomisk støtte fra lokale kilder som Sørlandets kompetansefond. Komiteen har forstått det slik
at denne støtten ikke er permanent. En stabil og langsiktig finansiering av forskerutdanningen er
derfor en viktig utfordring for høgskolen i fremtiden.
Vi gir nå en kort vurdering av hvert enkelt av programmene ut fra kravene om stabilitet, jevnlig
opptak og uteksaminerte kandidater.
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1. Nordisk. Komiteen er av den mening at dette er et vel fungerende program. To kandidater har
hittil avlagt doktoreksamen, og en kandidat har fått godkjent sin avhandling til disputas. 17
kandidater er knyttet til programmet. Veiledningssituasjonen synes tilfredsstillende. Opptak til og
finansiering av programmet synes å fungerer bra.
2. Matematikkdidaktikk. Programmet ble oppstartet høsten 2002 og har i dag 15 registrerte
studenter. Ingen har hittil avlagt doktorgradseksamen eller fått sin avhandling godkjent til
disputas. Komiteen ser på dette som et godt fagmiljø. Det har en knutepunktfunksjon i det
nordiske miljøet innen matematikkdidaktikk, noe som vil kunne styrke tilgangen på kvalifiserte
studenter. Det er komiteens vurdring at programmet vil kunne utvikle seg til et vel fungerende
forskerutdanningsprogram.
3. Mobile kommunikasjonssystemer. Programmet ble startet i 2006 og hadde ved
institusjonsbesøket to registrerte studenter. Fagmiljøet ved fakultet synes velkvalifiserte til å gi en
forskerutdanning, et pluss i denne sammenheng er den nære tilknytning til det regionale
teknologiske miljø. Men programmet er en oppstartningsfase. Komiteen forventer en positiv
utvikling av programmet, men har på dette tidspunkt ingen garantier for at dette vil bli et stabilt
program med jevnlig opptak og uteksaminerte kandidater.
4. Internasjonal organisasjon og ledelse. Programmet ble opprettet 16.1.2006 og vil kunne
komme i gang til høsten. Det var et tilfredsstillende antall søkere til første opptak, og det ser ut til
at programmet vil få en tilfredsstillende finansiering. Men til tross for en positiv holdning til
programmets intensjoner, har komiteen på dette tidspunkt ikke nok materiale til å konkludere at
dette vil bli et stabilt program.
Komiteens vurderinger i dette avsnittet er basert på søknaden fra høgskolen, samt supplerende
opplysninger som er gitt komiteen under søknadsbehandlingen og ved institusjonsbesøket 14. til
16.juni dette år.

6.3. Konklusjon og anbefaling
Komiteen oppfatter sin oppgave slik at den skal gi en helhetlig vurdering av om høgskolen som
institusjon oppfyller kriterienes krav til en stabil forskerutdanning, der vekt legges på jevnlig
opptak og uteksaminerte kandidater.
Ut fra denne forståelse finner komiteen at bare ett av programmene, Nordisk språk og litteratur,
fullt ut tilfredstiller kravene. De andre tre programmene er fortsatt under utvikling. Programmet
Matematikkdidaktikk er kommet langt, men har ennå ikke uteksaminerte kandidater, heller ikke
kandidater med godkjent avhandling. De to sist igangsatte programmer er i en oppstartningsfase,
og det er for tidlig å kunne konkludere at de vil utvikle seg til stabile
forskerutdanningsprogrammer. En viktig forutsetning er rekruttering av godt kvalifiserte
studenter til programmene, dette synes på det nåværende utviklingstrinn å være en
spesiell utfordring for programmet i Mobile kommunikasjossystemer.
Ut fra en samlet vurdering finner komiteen at Høgskolen i Agder på det nåværende tidspunkt ikke
har dokumentert en stabil forskerutdanning ved institusjonen. Med unntak av Nordisk språk og
litteratur er de andre programmene fortsatt i en startfase
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7. Nasjonale og internasjonale nettverk
Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere
utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal delta i det
nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning og eventuelt tilsvarende
stipendprogram

7.1 Beskrivelse
Nasjonale og nordiske nettverk
Høgskolen i Agder samarbeider nært med de fleste norske institusjoner innen høyere utdanning,
på ulike fagområder, og også administrativt og strategisk i mange sammenhenger. Eksempler på
slikt samarbeid er prosjektet SOL (Skole og ledelse), der pedagogikkmiljøet ved HiA
samarbeider med tilsvarende miljøer ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø i et større
prosjekt (som også har internasjonale forbindelser). Innenfor økonomifag har samarbeidet med
Norges Handelshøyskole vært av stor betydning. Høgskolene har hatt gjensidige bistillinger, og
de fleste av doktorgradsstudentene i økonomifag ved Høgskolen i Agder har vært knyttet til
doktorgradsprogrammene ved NHH. En samarbeidsavtale fra 2003 med Det teologiske fakultet,
Universitetet i Oslo, gir automatisk godkjenning av doktorgradskurser og veiledning gitt av
Institutt for teologi og filosofi ved HiA. Doktorgradskursene teller som interne TF-kurs i dette
fakultetets ph.d.-utdanning. Matematikkmiljøet ved HiA har fått bevilgning fra Nordisk
Forskerakademi (NorFA) til The Nordic Graduate School in Mathematics Education, der ni
norske og rundt 30 nordiske og baltiske høgskoler og universitet, samarbeider om fagutvikling
innen matematikkdidaktikk. Høgskolen deltar i Undervisningssykehjemsprosjektet, der Institutt
for sykepleie ved Universitetet i Oslo er initiativtaker, og flere universitet deltar.
Sykepleierutdanningen ved høgskolen deltar også i de nordiske nettverkene Nordkvist og
Nordmann. Fakultet for teknologi har avtaler om undervisning og forskning med bl.a. Aalborg
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Universitetet i Lund (School of Aviation).
Høgskolen deltar i Vestnorsk nettverk, der universitetene i Bergen og Stavanger og de statlige
høgskolene fra Molde til Agder samarbeider bl.a. om forskerutdanning for tilsatte. HiA har fra
2001 en samarbeidsavtale med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim.
Gjennom Agder Vitenskapsakademi, som har kontor og lokaler på Gimlemoen, får høgskolen
tilgang til og kan nyttiggjøre seg sentrale nettverk av ulike vitenskapsakademier i inn- og utland.
Internasjonale nettverk
Høgskolen i Agder har ambisiøse mål når det gjelder internasjonal orientering og internasjonalt
utdannings- og forskningssamarbeid. Eksempel på slikt samarbeid er Senter for norskstudier i
utlandet (SNU). Dette er et nettverk HiA har tatt initiativ til og opprettet som et bindeledd
mellom og ressurssenter for norske miljøer ved utenlandske læresteder og studier i norsk språk,
litteratur og kultur i Norge. Senteret er knyttet til Fakultet for humanistiske fag.
Flere av studiene ved høgskolen har et internasjonalt fokus, som deler av masterprogrammet i
økonomi og administrasjon, utviklingsstudiene og studietilbudet i europeisk integrasjon.
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Høgskolen er akademisk ansvarlig for Global Virtual University (GVU) under United Nations
University, med hovedkontor i Tokyo. Høgskolen inngår her i et nettverk av universiteter i nord
og sør, særlig i Afrika (Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania, Sør-Afrika og Zimbabwe). Gjennom
GVU tilbyr HiA et masterprogram kalt Global Environment and Development Studies (GEDS).
GVU holder fysisk til ved den største FN-virksomheten i Norge, GRID-Arendal. Gjennom
samarbeidet med GRID, bl.a. om GVU, får høgkolen tilgang til sentrale FN-nettverk, særlig
knyttet til miljøovervåking og miljøvern.
Høgskolen har gjennom nesten 20 år (fra 1988) hatt et tett samarbeid med nåværende Mzumbe
University i Tanzania, tidligere Institute of Development Management (IDM). Samarbeidet har
vært finansiert gjennom NORAD. Det er i vesentlig grad gjennom samarbeidet med HiA at
denne opprinnelig handels- og administrasjonshøyskolen utviklet seg til universitet, det andre
allmennuniversitetet i Tanzania. Også med Gadja Mada universitetet i Indonesia, det største
universitetet i landet, har HiA hatt et langvarig samarbeid2, bl.a. med utveksling av forskere og
studenter. Dette samarbeidet har vært finansiert av Utenriksdepartementet.
Høgskolen legger stor vekt på internasjonal studentutveksling. Studieseksjonen ved høgskolen
har etablert et Internasjonal kontor, som med fire ansatte (og eget kontor i Grimstad knyttet til
Fakultet for teknologi), har hovedansvar for utvikling av avtaler med utenlandske
utdanningsinstitusjoner om studentutveksling.
Tabell 13: Studentutveksling (hele 2005) (kilde: DBH)
Enheter
HIA (uspesifisert underenhet)
Fakultet for økonomi og samfunnsfag
Fakultet for humanistiske fag
Fakultet for kunstfag
Fakultet for pedagogikk
Fakultet for realfag
Fakultet for teknologi
Fakultet for helse og idrettsfag
Sum, HIA
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Tromsø

Utveksling
totalt

Norske
studenter
i utlandet

7
163
125
19
10
8
26
28

4
117
64
12
1
3
21
25

386
220
231
308

247
107
121
140

Utenlandske
studenter i
Norge
3
46
61
7
9
5
5
3

Andel
utreisende av
totalen
0,3 %
5,6 %
5,8 %
4,3 %
0,3 %
1,1 %
2,3 %
2,0 %

Andel
innreisende av
totalen
0,2 %
2,2 %
5,5 %
2,5 %
2,7 %
1,9 %
0,6 %
0,2 %

3,2 %
1,5 %
4,3 %
2,4 %

1,8 %
1,6 %
4,0 %
2,9 %

139
113
110
168

Høgskolen i Agder har mer enn 150 institusjonsavtaler om utveksling av studenter og lærere på
alle kontinenter. I 2004 deltok nesten 400 studenter på utvekslingsprogram fra eller til
Høgskolen i Agder. Dette utgjør fem prosent av det samlede studenttallet ved høgskolen. Tallet
på studenter i utveksling ved Høgskolen i Agder er, sammen med Høgskolen i Oslo, klart størst
blant høgskolene i Norge, og også større enn for universitetene i Tromsø og Stavanger.
Tabell 14: Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram
2

Uformelt fra 1992, de første formelle samarbeidsavtalene fra 1997.
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ved utvalgte høgskoler og universitet 2001-2004
(kilde: DBH)
2001

2002

2003

2004

Høgskolen i Agder

214

257

306

372

Høgskolen i Bodø

86

93

97

83

Høgskolen i Oslo

331

297

290

359

65

66

106

128

Universitetet i Oslo

866

744

770

1158

Universitetet i Bergen

710

767

910

997

1346

920

1066

1123

277

145

169

258

Høgskolen i Stavanger

NTNU
Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder er den eneste norske utdanningsinstitusjonen som har ECTS-label og
godkjenning av sitt Diploma Supplement fra Europakommisjonen for sitt arbeid med å
tilrettelegge studieinformasjon for utenlandske studenter. Da HiA fikk disse godkjenningene i
2004, var det som den eneste høyere utdanningsinstitusjon i Europa med både ECTS-label og
Diploma Supplement label.
Innenfor forskning er de internasjonale nettverk knyttet dels til avtaler med institusjoner, men i
vesentlig grad også til de nettverkene de enkelte forskerne inngår i. Ikke minst
forskningspersonalet innenfor doktorgradsområdene inngår i mange ulike internasjonale nettverk.
Flere blant det vitenskapelige personalet er f.eks. medlemmer av redaksjonsråd eller har ansvar
som redaktører for internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Mange har også ledet eller deltatt i
redaksjonsutvalg for internasjonale vitenskapelige konferanser eller deltatt i ledelsen av
internasjonale forskningsorganisasjoner. Det vises til høgskolens søknader om akkreditering for
doktorgradsprogrammene i mobil kommunikasjon og i internasjonal organisasjon og ledelse, der
det blir gitt eksempler på slike nettverk og posisjoner. Det vises også til kapittel 2, der
koordinering av og deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter er omtalt.
Høgskolen i Agder deltar i vesentlig grad i det nasjonale (og internasjonale) samarbeidet om
forskerutdanning. Samarbeidet i Vestnorsk nettverk er nevnt. Høgskolen er også deltaker i den
nasjonale forskerutdanningen innenfor humanistiske fag "Tekst, bilde, lyd, rom". Minst 50 av
høgskolens vitenskapelig ansatte har hatt ansvar for doktorgradsveiledning, vært biveiledere,
deltatt i bedømmelseskommisjoner eller vært opponenter ved disputaser (jfr vedlagte oversikt).

7.2 Kommentarer
Komiteen har lagt merke til Høgskolen i Agders ledende posisjon i norsk sammenheng når det
gjelder opparbeidede internasjonale nettverk. Høgskolen har videre utviklet et internasjonalt
studietilbud med engelskspråklig undervisning. Dette er sammen med et godt internasjonalt
forskningsnettverk ofte en viktig forutsetning for internasjonalt samarbeid og for å rekruttere
internasjonale studenter og lærere.
Under institusjonsbesøket drøftet komiteen problemstillingen om norske studenter opplevde at
kvaliteten på utdanningen minsket med høyere grad av internasjonalisering, med at undervisning
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foregikk på engelsk og at studenter med ulike utdanningstradisjoner ble blandet. Studentene
oppfattet internasjonaliseringen, ikke som et problem, men som en ressurs i utdanningen.

7.3 Konklusjon og anbefaling
Komiteen mener at Høgskolen i Agder er tilknyttet relevante nasjonale og internasjonale nettverk
i forbindelse med høyere utdanning og forskning. Høgskolen er etter komiteens mening godt over
gjennomsnittet hva gjelder internasjonalisering, og gir inntrykk av å bruke nettverkene godt og
mangfoldig. Antallet internasjonale studenter på Campus er høyt, avtaler for utveksling av lærere
og studenter er veletablerte, og høgskolen virker å være deltaker og initiativtaker ved mange
spennende internasjonale forskningsprosjekt. Komiteen har merket seg at Høgskolen i Agder skal
bruke spesielt det nordiske nettverket til å styrke profesjonsutdanninger ved andre høgskoler.
Dette gjelder for eksempel innen fagområdet naturfagdidaktikk. Dette er absolutt et mål komiteen
vil gi sin tilslutning, men på bakgrunn av tallene for studentutveksling for Fakultet for realfag
anbefaler komiteen at HiA vurdere tiltak som i sterkere grad stimulerer studenter til utveksling.
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D) KONKLUSJON
Komiteen har vurdert søknaden fra Høgskolen i Agder ut fra kriteriene slik de er formulert i
NOKUTs vedtak av 25.1.2006 (se § 3-3 a-f i forskriftene).
Komiteen har fått et godt inntrykk av høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon og av
det store og målrettede arbeid som er nedlagt for å videreutvikle institusjonen, både
organisatorisk og faglig. Vi har også lagt merke til høgskolens sterke forankring i det lokale miljø
og de mange samarbeidsrelasjoner mellom høgskole, samfunns- og næringsliv.
I rapportens enkelte kapitler har vi vurdert høgskolen punkt for punkt etter NOKUTs kriterier. Vi
har merket oss sterke og svake sider, se avsnittet med anbefalinger nedenfor. Vi har spesielt
merket oss det mangesidige forholdet mellom fag og profesjonsutdanning. Høgskolen har viktige
oppgaver å ivareta innen profesjonsutdanningene samtidig som den ønsker å bygge opp en
forskerutdanning av tilstrekkelig bredde og kvalitet. Høgskolen har også forskningsaktivitet på
områder utenfor doktogradsprogrammene. Kvalitet innen alle disse aktiviteter i utdanning,
forskning og utvikling forutsetter tilstrekkelige ressurser. Komiteen er ikke overbevist om at
høgskolen i dag har et tilstrekkelig ressursgrunnlag til å sikre den nødvendig kvalitet på alle disse
områdene. Dette vil være en stor utfordring for institusjonen i fremtiden.
Komiteen har i kapitel 6 gitt en helhetlig vurdering av forskerutdanningen ved høgskolen og
konkludert med at den på det nåværende tidspunkt ikke tilfredstiller de krav som er satt i § 3-3 e)
i forskriftene. Komiteen konkluderer med at Høgskolen i Agder ikke tilfredsstiller kravene til bli
universitet i henhold til NOKUTs forskrift med kravene om stabil forskerutdanning, jevnlig
opptak og uteksaminerte kandidater.
Komiteen konkluderer derfor at Høgskolen i Agder på det nåværende tidspunkt ikke tilfredsstiller
kriteriene for akkreditering som universitet.

Komiteens anbefalinger for videre utvikling
Komiteen har i rapportens avsnitt om vurderinger og konklusjoner gitt en rekke påpekninger og
anbefalinger til forbedringer og videreutvikling av Høgskolen i Agder som utdannings- og
forskningsinstitusjon. Blant disse anbefalingene vil komiteen spesielt fremheve viktigheten av at
høgskolen:
•

Klargjør hvordan universitetsstatus kan utnyttes i institusjonens fremtidige utvikling

•

Utvikler en tydeligere strategi for kompetanseutvikling med et sterkere sentralt ansvar.

•

Fortsetter arbeidet med omorganisering av høgskolen hvor det er et spesielt behov for
gjennomgang av lærerutdanningen.

•

Foretar en gjennomgang av forholdet og sammenhengen mellom bachelor- og
masterstudier og doktorgradsprogram

•

Setter i gang tiltak som virkeliggjør ambisjonen om å være pedagogisk nyskapende
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•

Vektlegger sterkere høgskolens ønske om å posisjonere seg som en unik institusjon innen
praksis- og profesjonsrettet undervisning og forskning.

•

Øker publiseringsvirksomheten ved flere av fakultetene

•

Styrker samarbeidet innen forskningsarbeid på tvers av fakultetene

•

Vurdere tiltak som vil stimulere til utveksling av studenter ved profesjonsutdanningene.
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E) VEDLEGG 1
Sakkyndig komité
Den sakkyndige komité har bestått av følgende fem personer:
•

Professor Jens Erik Fenstad, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)

•

Mastergradsstudent Lene Karin Wiberg, Høgskolen i Narvik

•

Direktør Ragnvald Jakobsen, Innovasjon Norge

•

Professor Ljubiša Rajić, Universitetet i Beograd

•

Professor Kari Melby, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Fra oppdragsgiveren NOKUT har rådgiver Stig Arne Skjerven og rådgiver Sigfrid Arneberget
Øien vært komiteens sekretariat. Rådgiver Pål Bakken har bistått arbeidet med statistikk.

Komiteens mandat
Vedtatt av NOKUTs styre 29. mars 2006.

Oppgaven til sakkyndig komité er, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april
2005 og Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter
lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005, å:
1. Vurdere om Høgskolen i Agder tilfredsstiller alle standarder og kriterier til akkreditering
som universitet.
2. Begrunne sine vurderinger og gi en entydig konklusjon i en skriftlig rapport.
•

Rapporten skal ha vurderinger som institusjonen kan bruke i sitt videre
utviklingsarbeid.

•

Rapporten skal kvalitetssikres før den avgis.

3. Avgi rapport til NOKUT.
Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er:
•

Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for
akkreditering av institusjoner i norsk høgre utdanning vedtatt av NOKUT 25. januar 2006.

Komiteens vurdering baseres på følgende materiale:
Institusjonens søknad og annet relevant skriftlig materiale som NOKUT og/eller komiteen anser
som nødvendig for vurderingen.
Komiteens erfaringer fra institusjonsbesøk.
Oppdraget avsluttes med NOKUTs vedtak.
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VEDLEGG 2: Program for institusjonsbesøket
Program
Institusjonsbesøk ved Høgskolen i Agder
Søknad om akkreditering som universitet
Tid: 14.-16. juni – 2006
14. juni
Onsdag
0830

Ankomst HiA, campus Gimlemoen

0845 - 1000

Møte med HiAs ledelse

1015 - 1100
1115 – 1200

Møte med øvrige representanter i HiAs styre
Doktorgradsstudenter
• Matematikkdidaktikk
• Nordisk

1200 - 1245

Lunsj (for komiteen alene)

1245 - 1330
1345 - 1430
1445 - 1530

Studenter fra Campus Kristiansand
Studenttillitsvalgte
Representert fra alle campuser
Lærerutdanningsledelsen

1545 - 1630

Fakultet for pedagogikk

1645 - 1730
1745 - 1900

Fakultet for kunstfag
Fakultet for økonomi og samfunnsfag

15. juni
Torsdag
0915 – 1000
1000 – 1045

Møte med studenter fra Campus Grimstad
Møte med doktorgradsstudenter ved Campus
Grimstad

1045 – 1145

Besøk laboratorier og infrastruktur

1145 – 1230

Lunsjmøte (for komiteen alene)

1230 – 1330

Fakultetet for teknologi

1345 – 1430

Samfunnsrepresentanter
• Tre som er sentrale i forhold til tilbudt
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1500 – 1530

doktorgrad i Grimstad
Omvisning på campus Arendal

1530 – 1615
1715 – 1800

Møte med studenter ved Campus Arendal
Omvisning på Campus Gimlemoen

16. juni
Fredag
0945 – 1015

Fakultet for helse- og idrettsfag

1030 - 1130

Samfunnsrepresentanter

1145 – 1300
1300 – 1345
1345 – 1515

Fakultet for humanistiske fag
Lunsjmøte (for komiteen alene)
Fakultet for realfag
• inkluderer kort omvisning
Møte med HiAs ledelse
Oppsummering og planlegging av arbeidet videre
(for komiteen alene)

1530 – 1600
1600-1700
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VEDLEGG 3: Forskrift fra NOKUT 25.1.2006

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG
KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 25.01.2006 med
hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift av 08.09.2005 nr. 1040 om akkreditering,
evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler.

Kapittel 1 Virkeområde
§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder akkreditering av studier og institusjoner etter lov om universiteter og
høyskoler av 01.04.2005 nr. 15 og forskrift av 08.09.2005 nr. 1040.

Kapittel 2 Standarder og kriterier for akkreditering av studier
§ 2-1 Standarder og kriterier for akkreditering av studier på lavere grads nivå.

Bestemmelsene gjelder studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med
bachelorgradsstudier, og yrkesutdanninger av fire års normert studietid.
§ 2-1 (1) Det skal foreligge en plan for studiet.
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
2. Opptakskravene skal være i samsvar med studiets mål, innhold og nivå.
3. Studiets mål skal være klart formulert. Av målene skal det framgå hvilke
kunnskaper, ferdigheter og holdninger studentene skal ha ved sluttført studium,
samt hva slags kompetanse studiet gir i forhold til videre studier og/eller
yrkesutøvelse.
4. Planen skal vise oppbygging av studiet med obligatoriske og valgfrie deler, bredde
og fordypning.
5. Pensum og undervisning skal være egnet til å sikre kandidatenes kompetanse i
relasjon til målene for studiet.
6. Studiet skal gi studentene innføring i forsknings- og utviklingsarbeid.
7. Undervisningen skal bygge på relevant forskning, samt faglig eller kunstnerisk
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utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
8. Eksamens- og vurderingsordningene skal være tilpasset den undervisning og
veiledning som blir gitt og skal være egnet for å nå målene for studiet.
9. Opplegg for og gjennomføring av eventuell praksis skal være relatert til målene for
studiet, den øvrige undervisningen og den kompetansen kandidatene skal ha ved
gjennomført studium.
§ 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet.
1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og
veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske
utviklingsarbeidet som skal utføres.
2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på
institusjonen.
3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse.
4. For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring fra praksisfeltet.
5. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det
legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes.
§ 2-1 (3) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisning og
relateres til studiets mål.
1. Tekniske og administrative tjenester skal være tilpasset studiet og antall studenter.
2. Studentene skal sikres tilstrekkelig tilgang på IKT- ressurser.
3. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige
innhold og nivå.
4. Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisningen.
§ 2-1 (4) Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor
fagområder med relevans for studiet.
§ 2-1 (5) Institusjonen skal ha ordninger for internasjonalisering knyttet til studiet.
§ 2-1 (6) Institusjonen skal redegjøre for hvordan studiet kvalitetssikres i
institusjonens system for kvalitetssikring.
§ 2-2 Standarder og kriterier for akkreditering av studier på høyere grads nivå.

§ 2-2 (1) Studiet skal oppfylle departementets forskrift om krav til mastergrad.
§ 2-2 (2) Det skal foreligge en plan for studiet.
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
2. Av planen skal det framgå hva som er studiets fagområde(r) og kjerneområde(r).
3. Opptakskravene skal være i samsvar med studiets mål, innhold og nivå.
4. Studiets mål skal være klart formulert. Av målene skal det framgå hvilke
kunnskaper, ferdigheter og holdninger studentene skal ha ved sluttført studium,
samt hva slags kompetanse studiet gir i forhold til videre studier og/eller
yrkesutøvelse.
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5. Planen skal vise oppbygging av studiet med obligatoriske og valgfrie deler, bredde
og fordypning.
6. Pensum og undervisning skal være egnet til å sikre kandidatenes kompetanse i
relasjon til studiets mål.
7. Det skal være faglig sammenheng og tydelig progresjon i studiet.
8. Studiet skal gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring med bruk av
vitenskapelig metode.
9. Eksamens- og vurderingsordningene skal være tilpasset den undervisning og
veiledning som blir gitt, og skal være egnet for å nå studiets mål.
10. Opplegg for og gjennomføring av eventuell praksis skal være relatert til studiets
mål, den øvrige undervisningen og den kompetansen kandidatene skal ha ved
gjennomført studium.
§ 2-2 (3) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet.
1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og
veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske
utviklingsarbeidet som skal utføres.
2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på
institusjonen.
3. Minst 50 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse, av
disse skal minst 25 % være professorer.
4. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling innenfor studiets kjerneområde(r).
5. Fagmiljøet skal vise til resultater fra forskning eller faglig/kunstnerisk
utviklingsarbeid og delta aktivt i faglige nettverk.
6. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det
legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes.
§ 2-2 (4) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisningsform og
relateres til studiets mål.
1. Tekniske og administrative tjenester skal være tilpasset studiet og antall studenter.
2. Studenter skal sikres tilstrekkelig tilgang på IKT-ressurser.
3. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige
innhold og nivå.
4. Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisning og forskning.
§ 2-2 (5) Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor
fagområder med relevans for studiet.
§ 2-2 (6) Det skal være ordninger for internasjonalisering på studiet.
§ 2-2 (7) Institusjonen skal redegjøre for hvordan studiet kvalitetssikres i
institusjonens system for kvalitetssikring.
§ 2-3 Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og institusjonsbasert
stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
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§ 2-3 (1) Det skal foreligge en plan for doktorgradsstudiet/stipendprogrammet.
1. Det skal foreligge et reglement for studiet/stipendprogrammet.
2. Studiet/stipendprogrammet skal ha et dekkende navn.
3. Planen skal vise at studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig/kunstnerisk
nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng.
4. Av planen skal det framgå hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot
fagområder/kunstfaglige områder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til
andre fagområder/kunstfaglige områder.
5. Planen skal vise studiets/stipendprogrammets forankring i kjerneområde(r) som
kan identifiseres i internasjonal sammenheng.
6. Planen skal beskrive studiets/stipendprogrammets faglige/kunstneriske mål,
opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til.
7. Planen skal beskrive obligatoriske og valgfrie deler.
8. Av planen skal det framgå at stipendiatens arbeid/prosjekt er satt inn i en bredere
faglig sammenheng.
§ 2-3 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til
doktorgradsstudiet/stipendprogrammet.
1. Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og
forskningen/det kunstneriske utviklingsarbeidet.
2. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet
med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå.
3. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som
regnes som kjerneområder for studiet/stipendprogrammet.
4. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være
professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser.
§ 2-3 (3) Den faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om
doktorgradsstudiet/stipendprogrammet.
§ 2-3 (4) Institusjonen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og i
nettverk som er relevante for doktorgradsstudiet/stipendprogrammet.
§ 2-3 (5) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering av studiets/programmets
karakter og relateres til doktorgradsstudiets/stipendprogrammets mål.
1. Stipendiatene skal være sikret nødvendige og egnede arbeidsforhold bl.a.
kontorplass/produksjonslokaler, utstyr, drifts- og produksjonsmidler.
2. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelig og i samsvar med
studiets/stipendprogrammets faglige innhold og nivå.
3. Stipendiatene skal være sikret tilgang til IKT- tjenester av tilstrekkelig omfang og
kvalitet.
4. Tekniske og administrative støttetjenester skal være tilfredsstillende.
§ 2-3 (6) Institusjonen skal redegjøre for hvordan
doktorgradsstudiet/stipendprogrammet kvalitetssikres i institusjonens system for
kvalitetssikring.
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§ 2-4 Standarder og kriterier for akkreditering av institusjonsdeltakelse i
institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

§ 2-4 (1) Det skal foreligge et reglement for deltakelsen i programmet.
1. Organisering av deltakelsen i programmet med rolle og ansvar for deltakende
institusjon, skal være klart beskrevet.
2. Institusjonens og stipendiatens rettigheter og plikter skal være klart beskrevet.
§ 2-4 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til deltakelsen i
programmet.
1. Institusjonen skal ha relevant faglig basis innenfor de fagområder der de deltar i
programmet.
2. Størrelsen på institusjonens fagmiljø skal være tilpasset den undervisningen og
veiledningen og det utviklingsarbeidet som skal utføres for å sikre og
videreutvikle kunstnerisk kvalitet i forbindelse med deltakelsen i programmet.
3. Institusjonen skal ha aktiv kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god bredde på
høyt internasjonalt nivå knyttet til deltakelsen i programmet.
4. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med høy kunstfaglig kompetanse
innenfor det som regnes som kjerneområder knyttet til institusjonens deltakelse i
programmet. Hovedtyngden av disse skal være på førstestillingsnivå. Disse skal
også kunne være veiledere i programmet.
5. Institusjonen skal vise hvordan stipendiatenes deltakelse i programmet integreres i
eget fagmiljø og fagutvikling.
6. Institusjonen skal delta aktivt i den obligatoriske fellesdelen av programmet.
7. Institusjonen skal kunne tilby sine stipendiater nødvendige kurs og andre valgfrie
elementer innenfor deres egen spesialisering.
§ 2-4 (3) Den faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om
deltakelsen i programmet.
§ 2-4 (4) Institusjonen skal vise til aktiv deltakelse i nasjonalt og internasjonalt
samarbeid og i nettverk som er relevante for deltakelsen i programmet.
§ 2-4 (5) Infrastrukturen ved institusjonen skal være tilpasset programmets
karakter og organisering og relateres til programmets mål.
1. Stipendiatene skal være sikret tilgang til nødvendige og egnede arbeidsforhold som
kontorplass, produksjonslokaler, drifts- og produksjonsmidler.
2. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelig og i samsvar med programmets
faglige innhold og nivå.
3. Stipendiatene skal være sikret tilgang til IKT-tjenester av tilstrekkelig omfang og
kvalitet.
4. Tekniske og administrative støttefunksjoner skal være tilpasset deltakelsen i
programmet.
§ 2-4 (6) Institusjonen skal redegjøre for hvordan egen deltakelse i programmet
kvalitetssikres i institusjonens system for kvalitetssikring.
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§ 2-5 Bestemmelser om akkreditering av deler av studium som inngår i en fellesgrad.

1. Bestemmelsene gjelder nasjonale og internasjonale fellesgrader.
2. De vilkår som er gitt i departementets forskrift § 4 om fellesgrader skal være
oppfylt.
3. Det skal fremkomme tydelig hvilke deler av studiet de samarbeidende
institusjonene har ansvaret for.
4. Det skal foreligge rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet.
5. De/n delen/e som tilbys av den/de norske institusjonen/e skal tilfredsstille
standardene og kriteriene for gradsnivået.
6. Alle delene i studiet skal utgjøre en helhet, spesielt i forhold til nivå og mål for
studiet.

Kapittel 3 Utfyllende kriterier for akkreditering av institusjoner
Standardene, angitt i fet skrift, er hentet fra departementets forskrift av 08.09.2005 nr.
1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og
høyskoler.
§ 3-1 Kriterier for akkreditering som høyskole

§ 3-1 a 1) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning
og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.
§ 3-1 a 2) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset
virksomheten.
1. Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset
primærvirksomheten.
2. Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte
tilfredsstillende informasjon, gode administrative studenttjenester og god
studentvelferd.
3. Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler,
undervisningsutstyr og arbeidsplasser for studentene.
4. Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med
studentenes behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling.
§ 3-1 b) Institusjonen skal ha forsknings- og faglig eller kunstnerisk
utviklingsvirksomhet relatert til sine fagområder.
§ 3-1 c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på
sentrale fagområder som inngår i studiene.
§ 3-1 d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som gir
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selvstendig rett til å tildele lavere grad, og ha uteksaminert lavere grads
kandidater i minst to år.
§ 3-1 e) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk
innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
1. Institusjonen skal kunne vise aktiv deltakelse i minst ett nasjonalt og ett
internasjonalt samarbeid.
§ 3-1 f) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek.
1. Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne
teknologi og kompetent personale.
2. Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger og/eller
tjenester for studenter og vitenskaplig personale.
§ 3-2 Kriterier for akkreditering som vitenskaplig høyskole

§ 3-2 a 1) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning
og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.
§ 3-2 a 2) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset
virksomheten.
1. Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset
primærvirksomheten.
2. Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte
tilfredsstillende informasjon, gode administrative studenttjenester og god
studentvelferd.
3. Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler,
undervisningsutstyr og arbeidsplasser for studentene.
4. Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med
studentenes behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling.
§ 3-2 b) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk
utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder.
§ 3-2 c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de
fagområder som inngår i studiene.
§ 3-2 d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem
års varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å
tildele høyere grad, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år.
§ 3-2 e) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å
tildele doktorgrad, eller ha akkreditering for tilsvarende stipendprogram for
kunstnerisk utviklingsarbeid.
1. Institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av studenter og ha
uteksaminert kandidater.
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2. Institusjoner med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha jevnlig
opptak av stipendiater og ha uteksaminert kandidater.
§ 3-2 f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk
innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og skal delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning eller
tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
§ 3-2 g) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek.
1. Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne
teknologi og kompetent personale.
2. Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger og/eller
tjenester for studenter og vitenskaplig personale.
§ 3-3 Kriterier for akkreditering som universitet

§ 3-3 a 1) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning
og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.
§ 3-3 a 2) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset
virksomheten.
1. Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset
primærvirksomheten.
2. Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte
tilfredsstillende informasjon, gode administrative studenttjenester og god
studentvelferd.
3. Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler,
undervisningsutstyr og arbeidsplasser for studentene.
4. Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med
studentenes behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling.
§ 3-3 b) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk
utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder.
§ 3-3 c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de
fagområder som inngår i studiene.
§ 3-3 d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem
års varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å
tildele høyere grad, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder.
Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på
de fleste av disse fagområdene.
§ 3-3 e) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å
tildele doktorgrad på minst fire fagområder. To av disse skal være sentrale i
forhold til regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene har
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nasjonal betydning. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av
stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått
akkreditering for.
1. Institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av studenter og ha
uteksaminert kandidater.
2. Institusjoner med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha jevnlig
opptak av stipendiater og ha uteksaminert kandidater.
§ 3-3 f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk
innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og skal delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning og
eventuelt tilsvarende kunstnerisk stipendprogram.
§ 3-3 g) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek.
1. Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne
teknologi og kompetent personale.
2. Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger og/eller
tjenester for studenter og vitenskaplig personale.

Kapittel 4 Sluttbestemmelser
§ 4-1 Sluttbestemmelser

Forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for
akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 05.05.2003 nr. 651 oppheves.
Forskriften trer i kraft straks.
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