Kurs i forskningsledelse ved UiS
Når: Høst 2018 og Vår 2019
Søknadsfrist 31.mai 2018.

Om forskningsledelseskurset:
Forskningslederen skal i dag skal kunne navigere prosjekter i en kompleks kontekst og
håndtere utfordringer som balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter,
komplekse samarbeid, felles utviklingsforløp, koordinering mot forskningsrådet, samarbeid
med administrativ støtte, økonomisk styring, koplingen til næringslivet, internasjonalisering
m.m. Det betyr økte krav til profesjonell ledelse av forskningsprosjekter, og krever en grundig
refleksjon over lederrollen og dens muligheter: Hva er moderne forskningsledelse, og hvordan
utføres den i praksis?
Samtidig som omgivelsene utenfor akademia i stadig større grad har økte forventninger til
hvordan forskning skal bidra både til samfunnsnytte og være relevant for næringslivet, har
mange av forskerne i prosjektene en mer tradisjonell oppfatning av forskning som faglig
høyverdig, vurdert uavhengig av næringslivsrelevansen.
Vi ønsker å tilby ledere av forskningsgrupper/prosjekter en ettårig lederutdanning med fokus
på å utvikle god kompetanse i en rekker relevante temaer.

Innhold i et programkonsept:
Som en rød tråd gjennom samlingene er det viktig å tydeliggjøre dilemmaene som oppstår i
spenningsfeltet mellom den vitenskapelige forskningen, utdanning og næringslivsorientert
praksis. Grunnforståelsen av den anvendte forskningen i samfunnet vil med andre ord være en
tråd gjennom kursene hvor vi vil ha fokus på temaer som ledelse av faglige miljøer, ledelse av
faglige individer, arbeidet med å
tydeliggjøre ansvar og samspill mellom ansvarsområdene, søkning av forskningsmidler,
forskningsetiske utfordringer, bedre forskningssamarbeid, kjønnsbalanse i forskning,
konflikter og konflikthåndteringskompetanse.

Programmets strukturelle oppbygning og fremdrift
Programmet vil bestå av 4 samlinger a 2 dager, med noe arbeid mellom samlingene. Det
legges også opp til kortere samlinger mellom 2 dagers samlingene hvor relevante tema blir
tatt opp. Det vil være obligatorisk oppmøte, og de som gjennomfører minst 80 % av kursene
vil få kursbevis for gjennomført opplegg.
Samling 1 vil bli gjennomført torsdag den 20 og fredag den 21 september, 2018.
Samling 2 vil bli 14. og 15. november, 2018.
Samling 3 og 4 er satt til 2019, og datoene er henholdsvis 24. og 25. januar og 5. og 6. mars.
Med forbehold om at endringer kan oppstå.

På samlingene varierer vi arbeidet mellom faglige innlegg i plenum og arbeid i
læringsgrupper. I plenum vil vi bidra til å etablere felles forståelsesrammer og begrepsapparat.
Dette gjør det mulig for deltagerne å diskutere og dele erfaringer sammen i mindre
læringsgrupper, hvor de kopler det overordnede til deres egen situasjon. Dette skaper
grunnlag for individuell refleksjon og meningsskaping.
Læringsgruppene vil bestå av ca. 6-7 personer. Underveis i programmets samlinger møtes
læringsgruppene slik at deltagerne kan hjelpe hverandre med å reflektere over lederrollens
mangfold, erfaringsoverføring på tvers av fagdisipliner, og de muligheter som lederen har for
å skape gode forskningsmiljøer og verdi i organisasjonen.
Forskningslederprogrammet ved UiS er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Mobilize
Strategy Consulting A/S som har lang erfaring med å drive forskningsledelseskurs på flere
store universiteter i Skandinavia, blant annet fra UiO, NTNU og Københavns Universitet.

Hvem kan søke?
Vi tar opptil 24 deltakere, og ønsker at alle fakulteter og fagmiljøer skal være representert. Vi
har også som mål å ha en god kjønnsbalanse, samt alders- og erfaringsbredde. Det endelige
utvalget av deltagere vil bli plukket ut med intensjon om å få best mulig læringsklima i kullet
(på tvers av universitetet), hvor kjønn, alder, faglighet og organisatorisk tilhørighet vil bli
vurdert. Det er et krav at alle som søker, må ha en jobb hvor forskningsledelse inngår i deres
daglige arbeidsoppgaver.

Praktisk informasjon
Interesserte søkere må fylle ut eget skjema, og søknaden må gå via instituttleder.
Utfylt skjema sendes HR-avdelingen ved Gunhild Bjaalid, gunhild.bjaalid@uis.no innen 31.
mai 2018.
Ved spørsmål kan disse rettes til Gunhild Bjaalid på epost eller telefon: 518 31 515 / 913
08 999.

