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Faglige prioriteringer: Prioriteringskriterier i basismodulen
I fakultetsstyret prinsippbeslutning 7.12.12 om prosessen for faglige prioriteringer i 2013 lå det til grunn at
det skal gjennomføres en kvantitativ analyse av dokumenterte resultater på et sett indikatorer for
forskningskvalitet:





Publisering
Ekstern prosjektfinansiering (herunder tildeling av elitebevilgninger)
Forskerutdanning
Dokumentert og langvarig forskersamarbeid

Etter fakultetsstyrets beslutning er det gjennomført en diskusjon med instituttlederne om hvordan
kriteriene konkret skal utformes.
Felles for kriteriesettet er et beregningsgrunnlag i perioden 2008-2012. Vektingen mellom kriteriene vil
styret bli bedt om å ta stilling til i et senere møte.
I diskusjonene med instituttlederne har et hovedtema vært hvorvidt kriteriene knyttes til faste
vitenskapelig ansatte eller en bredere gruppe av alle vitenskapelige ansatte. Dekanatet argumenterer
nedenfor i retning av at det primært er fagmiljøenes faste vitenskapelige stillinger (inkludert vikarer i faste
stillinger) som skal legges til grunn for målingene. Fakultetsstyret bes vurdere spørsmålet.

Publisering
Kriteriene som skal fastsettes her gjelder forskningskvalitet. Hovedformålet med publiseringskriteriet bør
være å vise publiseringsaktivitet i fagenes faste forskningsmiljøer, dvs. ansatte i faste vitenskapelige
stillinger finansiert over HFs basisbudsjett med både forsknings- og undervisningsplikt. I praksis vil dette si
fast ansatte og vikarer i stillingskodene professor, professor II og førsteamanuensis med forsknings- og
undervisningsplikt (førstestillinger).
Kriteriet foreslås i tråd med dette primært operasjonalisert som publikasjonspoeng per årsverk: antall
publikasjonspoeng produsert av fast ansatte og vikarer i førstestillingene delt på antall årsverk for samme
ansatte.
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I tillegg foreslås et sekundært materiale som eventuelt kan benyttes i en utfyllende skjønnsmessig
vurdering. Dette er basert på UiOs publiseringsrapport til Kunnskapsdepartementet. Her telles
publikasjonspoeng fra alle stillingskategorier, faste og midlertidige, basis- og eksternt finansiert. I tillegg til
førstestillinger er universitetslektorer og førstelektorer, amanuenser, stipendiater, postdoktorer og
forskere inkludert.
Fordelen med dette materialet er at det vil gi en indikasjon på publiseringsaktiviteten i hele fagmiljøet og vil
tegne et bredere bilde av virksomheten. For fagmiljøer med mange stipendiat- og lektorstillinger kan
imidlertid indikatoren gi uheldige utslag. Særlig for stipendiater er tendensen generelt at det er forholdsvis
flere årsverk enn publiseringspoeng. Ansatte i lektorstillinger har ikke forskningsplikt og er heller ikke
forventet å publisere tilsvarende ansatte i førstestillinger.
Publisering og internasjonalisering
For å oppfylle internasjonaliseringsdimensjonen styret vedtok i desember foreslås å dele publikasjonene
inn i to kategorier språk som vil synliggjøre hvor tilgjengelige HF-ansattes publikasjoner er for et større
internasjonalt forskerkollegium.
-

Norsk og nordisk språk
Engelsk og andre språk

Hvordan dette kriteriet skal vektes vil vi komme tilbake til.

Ekstern prosjektfinansiering
Prosjekter generelt
Evne til ekstern prosjektakkvisisjon har økonomisk betydning for fakultetet. Samtidig gir det en indikasjon
på forskningskvalitet i og med at hoveddelen av fakultetets eksterne midler kommer fra
konkurransearenaer som Norges forskningsråds frie programstøtte eller tematiske programmer.
Vi foreslår også for dette kriteriet å legge inn en internasjonal dimensjon ved å dele finansieringskildene i
norsk og internasjonalt. Dette vil være i tråd med bl.a. strategiske mål om større EU-finansiering.
Dekanatet foreslår at dette kriteriet på samme måte som publiseringskriteriet i første rekke skal vise
aktivitet i fagenes faste forskningsmiljøer. Derfor foreslås det at kriteriet knyttes til ansatte i faste
vitenskapelige stillinger og vikarer i disse stillingene finansiert over HFs basisbudsjett med både forskningsog undervisningsplikt.
Kriteriet for prosjektfinansiering i basismodulen foreslås primært operasjonalisert som samlet
forskningsprosjektfinansiering per fag knyttet til fast ansatte og vikarer i førstestillinger.
Eksternt finansierte postdoktorer
Som et supplerende element og for å inkludere rekrutteringsmiljøet vil vi også trekke inn data om eksternt
finansierte postdoktorstipend. Det vil gi en indikasjon på hvilke miljøer som får fram gode
postdoktorkandidater som hevder seg i konkurransen om personlige postdoktorstipend.
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Forskerutdanning
Med ordningen for gjennomføringsstipend (les om hva ordningen innebærer ved å følge lenken) har
fakultetet en indikasjon på hvilke fagmiljøer som gir stipendiatene en forskerutdanning de klarer å
gjennomføre på normert tid.
Som et supplerende element vil vi ha en oversikt over samtlige avlagte grader per fag i perioden.
Flere fag har få ansatte stipendiater. For slike fag må de relative tallene behandles med varsomhet.
Dekanatet foreslår at kriteriet primært skal operasjonaliseres som andelen av disputerte stipendiater som
har kvalifisert seg til gjennomføringsstipend, av det samlede antall stipendiater som kunne kvalifisert seg
for dette i perioden hvis de hadde levert innenfor hhv. tre og tre og et halvt år.

Dokumentert og langvarig forskersamarbeid
Deltakelse i forskningsprosjekter og –nettverk forutsetter som regel et langvarig samarbeid. Dette vil
ivaretas i kriteriet for ekstern prosjektfinansiering i den grad prosjektet regnskapsføres ved UiO.
Som et supplement kan det være aktuelt å trekke inn andre indikatorer på dokumentert og langvarig
forskersamarbeid for en mer skjønnsmessig vurdering. Aktuelle indikatorer vil være:




Formell deltakelse i EU-finansierte forskningsnettverk og prosjekter (eks. Marie Curie, Network of
Excellence) som ikke fanges opp av UiOs regnskap
Formell deltakelse i andre internasjonale nettverk og prosjekter (eks. nordiske nettverk finansiert
av Nordforsk)
Deltakelse i tidsskriftredaksjoner nasjonalt og internasjonalt

FORSLAG TIL VEDTAK:
Fakultetsstyret vedtar at prioriteringskriteriene i den faglige prioriteringsprosessens basismodul følger
opplegget som foreslått av dekanen.

