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Hovedproblemstillinger i saken  
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nasjonalt og på UiO. Våren 2021 la Universitets- og høgskolerådet (UHR) fram et forslag til 
veileder for vurdering av akademiske karriereløp (NOR-CAM). Parallelt utviklet en 
arbeidsgruppe på UiO et forslag til et rammeverk som kan tas i bruk vår institusjon (UiO-KVM). 
EU-kommisjonen la i november 2021 fram rapporten «Towards a reform of the research 
assessment system» som gir overordnende føringer for et vurderingssystem for forskning som 
fremmer kvalitet og forskningens samfunnsbidrag. Det vil i løpet av våren bli lagt fram for 
universitetsstyret et helhetlig forslag til regelverk for ansettelse og opprykk til førsteamanuensis- 
og professorstillinger, altså prosessen fra utlysning til vedtak om ansettelse.  

Siden det er gjennomført to parallelle prosesser ved UiO som delvis er overlappende, blir det 
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regelverk for ansettelse og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillinger, vil endelig 
forslag komme til universitetsstyret som vedtakssak etter høring i organisasjonen og drøfting 
med de ansattes organisasjoner.  

Universitetsstyrets behandling 

Saken legges frem som en informasjonssak. Innspill og kommentarer tas med i det videre 
arbeidet. 
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Prosesser for vurdering av forskere og akademiske karriereløp – 
en oppdatering 
 
Bakgrunn 
 
UiOs strategi 2030 setter høye mål for UiO. Det er store forventninger til at UiO skal nå 
målsetningen om å være et ledende internasjonalt breddeuniversitet og dekke samfunnsoppdraget 
innenfor forskning, undervisning og formidling. Dette krever et godt og tilpasset rammeverk og 
vurderingssystem for forskning og akademiske karriereløp.  
 
Hensikten med denne saken er å informere om de parallelle prosessene som foregår internasjonalt, 
nasjonalt og på UiO. Våren 2021 la Universitets- og høgskolerådet (UHR) fram et forslag til 
veileder for vurdering av akademiske karriereløp (NOR-CAM). Parallelt utviklet en 
arbeidsgruppe på UiO et forslag til et rammeverk som kan tas i bruk vår institusjon (UiO-KVM). 
EU-kommisjonen la i november 2021 fram rapporten «Towards a reform of the research 
assessment system» som gir overordnende føringer for et vurderingssystem for forskning som 
fremmer kvalitet og forskningens samfunnsbidrag.1 Det vil i løpet av våren bli lagt fram for 
universitetsstyret et helhetlig forslag til regelverk for ansettelse og opprykk til 
førsteamanuensis- og professorstillinger, altså prosessen fra utlysning til vedtak om ansettelse.  
 
Towards a reform of the research assessment system  
I EU-rapporten fremheves viktigheten av et vurderingssystem som ser på et bredere sett av 
resultater og kompetanser, stimulerer til åpen forskningspraksis, og går bort fra bruk av 
ensidige bibliometriske indikatorer. I rapporten foreslås en europeisk avtale (Memorandum of 
Understanding) som forskningsutførende og –finansierende institusjoner vil bli invitert til å 
signere. Avtalen vil være et rammeverk som skal legge til rette for institusjonenes autonomi, 
men hvor institusjonene vil forplikte seg til å endre dagens vurderingssystem. Gjennom det 
europeiske universitetsnettverket The Guild har UiO vært med og påvirket denne prosessen og 
vil også i fortsettelsen komme med innspill til innholdet i denne avtalen.  
 
Noen av de viktigste endringsprosessene dreier seg om en styrket agenda for åpen 
forskningspraksis, inkludering av større bredde av kompetanser hos forskerne og motvirke en 
for ensidig vekt på kvantifisering av forskningsresultater. Det foreslås videreutvikling av 
rammeverk for vurdering av forskerne ved utlysning, ansettelse og opprykk av vitenskapelig 
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ansatte. Rammeverket skal kunne brukes av eksterne finansieringskilder ved vurdering av 
prosjektsøknader. Videre er hensikten å gi verktøy for den ansatte i egen karriereutvikling.  
 
Status ved UiO 

1. Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av forskere (UiO-KVM)  
Det ble i 2019 nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til hvordan forskning og 
forskerkvalifikasjoner kan vurderes ved UiO i forbindelse med søknader, ansettelser og 
opprykk. Universitets- og høyskolerådet (UHR) nedsatte sitt utvalg omtrent samtidig, og 
begge utvalg ble ledet av Finn-Eirik Johansen. UiO-arbeidsgruppen avleverte sin rapport 
«Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av forskere» i mai 2021. Den følger vedlagt 
sammen med UHRs veileder for vurdering i akademiske karriereløp og EUs rapport 
Towards a reform of the research assessment system. 
 
UiO-arbeidsgruppen påpeker at klarere og mer gjennomtenkte rutiner for forskervurdering 
vil kunne bidra til bedre og mer gjennomsiktige prosesser på to områder: 1. I ansettelser 
kan de bidra til større tydelighet rundt hvem som skal vurdere hvilke av den aktuelle 
forskerens kvalifikasjoner i ansetttelsesprosessen. 2. I opprykkprosesser kan de skape mer 
enhetlige retningslinjer og overensstemmende praksis mellom forskjellige fakulteter og 
disipliner. 
 
UiO-arbeidsgruppen foreslår en matrise for vurdering av kvalifikasjonene til forskere. De 
fem kompetanseområdene matrisen bygger på er 1) forskningsresultater; 2) 
forskningsprosess; 3) undervisning, veiledning og mentorering; 4) samfunnsbidrag; og 5) 
faglig ledelse. Arbeidsgruppen legger til grunn at en slik vurderingsmetodikk vil kunne 
synliggjøre ulike karriereveier ved UiO og legge til rette for et mangfold som styrker 
universitetet. 
 

 
2. Kompetanseprofil og rekruttering  

Våren 2020 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for å gjøre en helhetlig vurdering av 
hvordan UiO best mulig kan rekruttere til vitenskapelige stillinger. Mandatet for 
arbeidsgruppen er å levere et forslag til regelverk for ansettelse og opprykk til 
førsteamanuensis- og professorstillinger, se vedlagte mandat.  
 
Arbeidsgruppen avslutter i disse dager sitt arbeid og vil legge fram et forslag til et revidert 
regelverk for ansettelse i professor- og førsteamanuensisstillinger. Forslaget vil omfatte 
prosessen fra utlysning til vedtak om ansettelse. Arbeidsgruppen har blant annet vurdert 
om dagens kompetanseprofil er dekkende, om flere kompetanseområder bør vurderes og 
om vurderingskriteriene innenfor de ulike områdene er dekkende og gode. Arbeidsgruppen 
vil blant annet også foreslå endringer for å presisere roller og ansvar for de ulike 
organer/komiteer i rekrutteringsprosessen. Det er lagt til grunn at regelverket skal utformes 
på et overordnet nivå, og at fakultetene og enhetene på tilsvarende nivå, skal ha mulighet til 
å konkretisere ytterligere ut i fra behovene til de ulike fagområdene. Arbeidsgruppen vil 
foreslå en forenkling og tydeliggjøring av gjeldene regelverk på en rekke områder. 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid forholdt seg til Rapporten fra UiO-KVM, UHRs veileder og 
EUs rapport (se vedleggene).  
 
 

3. Karrierestandarder for forskere i tidlig karrierefase 
Universitetsstyret har fått til orientering status for arbeidet med karrierestandarder for 
forskere i tidlig karrierefase (sak I-4 i inneværende møte). Dette arbeidet må også ses i 
sammenheng med arbeidet med kompetanseprofil/rekruttering og med prosessen for 
vurdering av forskere.   
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Videre prosess 

Siden det er gjennomført to parallelle prosesser som delvis er overlappende, blir det viktig å 
se arbeidene i sammenheng i den videre oppfølgingen. Når det gjelder forslag til revidert 
regelverk for ansettelse og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillinger, vil endelig 
forslag komme til universitetsstyret som vedtakssak etter høring i organisasjonen og 
drøfting med de ansattes organisasjoner.  
 

 
Universitetsstyrets behandling 
 
Saken legges frem som en informasjonssak. Innspill og kommentarer tas med i det videre 
arbeidet. 

 

Vedlegg:  

- Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av forskere ved UiO 

- UHR Veileder for vurdering i akademiske karriereløp 

- EUs rapport Towards a reform of the research assessment system 

- Mandat UiO-arbeidsgruppe for kompetanseprofil og rekruttering 
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Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av forskere 

Sammendrag 
Oppsummering  

UiO har høye ambisjoner for alle kjerneoppgavene, og for å nå målene trengs ansatte som kan bidra 

på alle områder. Det må være en sammenheng mellom hvordan UiO evalueres på kjerneoppgavene 

og hvordan de ansatte, som utfører disse oppgavene, vurderes av UiO. Det er derfor behov for en 

vurderingspraksis som ser på et bredere sett av resultater og kompetanser når forskere vurderes. 

Ikke minst har dette blitt aktualisert gjennom nye retningslinjer og krav om åpen forskning, hvor det 

også er viktig å kreditere forskere som bidrar til transparens og deling av blant annet forskningsdata. 

Samtidig er det en økende misnøye – spesielt internasjonalt – at det legges for mye vekt på snevre 

bibliometriske indikatorer i vurdering av forskere. Dette har ført til at en rekke land og høyere 

utdanningsinstitusjoner har igangsatt prosesser for å utvikle nye rammeverk for vurdering av 

forskere 

Forskervurdering på UiO foregår innenfor rammene av nasjonal lovgivning og retningslinjer, samt en 

rekke lokale rutiner i forbindelse med ansettelser og opprykk. Vurderingspraksis og kriterier varierer 

mye på tvers av fag og enheter. Arbeidsgruppen har kartlagt eksisterende retningslinjer og har sett 

på senere utvikling i forskervurdering, og basert på dette er målet å legge grunnlaget for en helhetlig 

men fleksibel vurderingsstandard, som kan benyttes for hele UiO.  

Arbeidsgruppa har utarbeidet en vurderingsmatrise, som kan benyttes under utlysning av stillinger 

og vurdering av kandidater. Matrisen legger et bredt grunnlag for vurdering der ulike resultater og 

kompetanser inkluderes i vurderingen, ikke bare forskningspublikasjoner som oppsummeres i 

bibliometriske analyser. Vurderingsmatrisen legger økt vekt på åpen forskning både når det gjelder 

forskningsresultatene og forskningsprosessen. Det er arbeidsgruppas oppfatning at bruken av denne 

matrisen ikke krever endringer i regelverket, men snarer vil formalisere det som allerede er en god 

praksis mange steder ved UiO. Matrisen er fleksibel og kan tilpasses ulike fagmiljøer, stillinger og 

vurderingssituasjoner. 

Anbefalinger  

 Kompetansevurderingsmatrisen UiO-KVM benyttes som rammeverk for utlysning av 
alle vitenskapelige stillinger ved UiO og vurdering av kandidater til disse. 

 UiO-KVM benyttes som grunnlag for utarbeidelse av kompetansekrav for opprykk fra 
førsteamanuensis til professor. Arbeidet koordineres med nasjonale komiteer i de 
fagområder dette benyttes. 

 UiO-KVM koordineres med arbeidet utført av andre grupper/initiativer på UiO 
(spesielt utdanningsfaglig kompetanse). 

 Fagområdespesifikke retningslinjer for hvordan enkelte kriterier skal forstås og 
hvordan de kan brukes i praksis både av søkere og vurderingskomiteer utarbeides. 
(Gjelder både ansettelser og opprykk). 

 Nye, felles instrukser for utlysning, sorteringskomite, sakkyndig komite, 
intervjukomite og innstillingsorgan utarbeides.  

 Prosessbeskrivelser av roller, arbeidsdeling og samarbeid mellom ulike komiteer i 
ansettelsesprosesser utvikles.  

 Mandatet til sakkyndig komiteer utvides i tråd med en helhetlig vurdering av ulike 
sider ved faglig virke. Antall eksperter og deres kompetanse bør vurderes.  
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 Redegjørelse for hvordan kompetanse kan dokumenteres, gjerne med eksempler fra 
ulike fag, bør utarbeides. 

 Nye retningslinjer bør følges opp gjennom tiltak for kommunikasjon rettet mot ulike 
målgrupper. Utvikling av CV-maler og beskrivelser/eksempler på forskerkarrierer kan 
deles på ansattsider på UiOs nettside.   
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1. Innledning 

UiOs ambisjon og kjerneoppgaver 
UiO har høye ambisjoner for alle kjerneoppgavene definert i UH-loven. I Strategi 20301, som nylig er 

vedtatt, er det fire hovedmål. UiO skal: 

 fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

 styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

 være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested  

For at UiO skal nå disse målene er de ansattes arbeid og kompetanse viktig, men det er institusjonen 

samplet sett som skal realisere disse målene. Kompetanseutvikling blant ansatte handler derfor også 

om institusjonsbygging og kvalitetsutvikling.  

Et av UiOs mål er å «drive målrettet rekruttering og utvikle fremragende forskere og 

forskningsmiljøer. Rekruttering og bedømmelser skal foregå åpent og transparent med vekt på 

kvalitet og faglige vurderinger. Yngre forskere skal tilbys forutsigbare rammer for utvikling av sine 

karrierer.» Et annet mål er å ha en «aktiv politikk for likestilling og en rekrutteringspraksis som skaper 

mangfold og sikrer like rettigheter».  UiO skal «være en nyskapende organisasjon som utnytter 

faglige muligheter og svarer på nye samfunnsbehov. […] Utvikling av ny kompetanse, nye ferdigheter 

og etisk bevissthet er viktig for at vi skal kunne gjennomføre og mestre endringer i arbeids- og 

samarbeidsformer, fag og metode».  

UiO deler gjerne sine kjerneoppgaver inn i tre, slik det framgår både av Universitets- og 

høyskoleloven og UiOs plan- og strategidokumenter: forskning, utdanning, og «å ta kunnskapen i 

bruk»2. Det siste favner både formidling og innovasjon. For mange vitenskapelig ansatte er 

«kjerneoppgaver» definert i «arbeidstidsregnskapet», som holder orden på hvor mye tid 

vitenskapelig ansatte bruker på de forskjellige oppgavene sine, vel og merke kun de som ikke har 

med forskning å gjøre. På den måten kan man kontrollere at ansatte faktisk bruker tilstrekkelig, men 

ikke for mye tid, som stillingsinstruksen foreskriver, på undervisning og administrasjon.  

Det må være en sammenheng mellom hvordan UiO evalueres av andre og av seg selv i forhold til 

ambisjonene og hvordan UiO vurderer de ansatte, som skal realisere ambisjonene innen alle 

kjerneoppgavene. Det er derfor nødvendig med et system for vurdering av vitenskapelig ansatte, 

som legger til grunn et bredere utvalg av aktiviteter og resultater enn i dag, selv om ikke alle ansatte 

må bidra på hvert enkelt område. For å nå målene er det også nødvendig for UiO å ha gode 

karriereutviklingsprogram og god karriereveiledning for den enkelte.  

Behov for nytenkning i vurdering av forskere 
UH-sektoren blir utfordret fra flere hold på områder som er tilknyttet evaluering av forskning og 

vurdering av forskere:  

1. fokus på en mer bevisst bruk av kvantitative mål og et krav om faktisk å vurdere de enkelte 

bidragenes kvalitet utover en ren bibliometrisk analyse.   

2. et ønske om å legge til rette for mer åpenhet i forskningen.   

3. et fokus på at akademia trenger et større mangfold for å løse samfunnsutfordringene.  

                                                           
1 https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/ 
2 Rektorbloggen, https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2019/132-nye-doktorer.html 
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Det har kommet flere initiativer som er relevante for vurdering av forskere. To av de mest omtalte 

tar for seg bruk av bibliometri på individnivå: The San Francisco Declaration on Research Assessment 

(DORA) og Leiden Manifesto for research metrics.  

I DORA-erklæringen (2012)3 framsettes det ulike anbefalinger for å forbedre måten 

forskningsresultater vurderes på. Hovedanbefalingen er å ikke bruke tidsskriftbaserte mål som et mål 

på kvalitet i enkeltartikler eller av enkeltforskere. Forskningen skal vurderes uavhengig av hvor den er 

publisert. Dora utfordrer i tillegg institusjonene på to punkter: 1) å være tydelige på hvilke kriterier 

som legges til grunn i situasjoner hvor forskere vurderes (ansettelser, opprykk o.l.); 2) å vurdere et 

bredere tilfang av forskningsresultater, og både se på vitenskapelig verdi og impact. DORA-

deklarasjonen er imidlertid mer orientert mot hva man ikke skal gjøre og hvilke indikatorer man ikke 

skal bruke, enn mot hva man bør gjøre og hvordan kvantitative mål kan brukes på en hensiktsmessig 

måte. Dette er noe av bakgrunnen til at UiO har etablert denne arbeidsgruppen. 

Leiden-manifestet (Leiden Manifesto for research metrics, 2015)4 er skrevet av bibliometriforskere og 

inneholder ti prinsipper for forskningsevaluering, hvor en sterkere bevissthet rundt bruk av 

bibliometri (kvantitative mål) står sentralt. Leiden-manifestets første prinsipp er å ikke bruke 

bibliometri alene i forbindelse med vurderinger. Også UHR har gitt ut en veiledning der det manes til 

forsiktighet om bruk av bibliometri på individnivå, sist revidert i mai 20205.  

Å gjøre forskningen mer åpen er et uttalt mål både fra myndigheter og finansiører, nasjonalt og 

internasjonalt. Ikke minst er det en forventning om at offentlig finansiert forskning skal være 

offentlig tilgjengelig. Åpen forskning handler blant annet om demokratisering av kunnskap og å sikre 

forskningens integritet. Forskningsrådet lanserte i januar 2020 en policy for åpen forskning6 som skal 

stimulere til mer åpenhet i norsk forskning og innovasjon. Der etterlyser de en bedre dialog om 

utvikling av kriterier for evaluering av forskere og forskning (s. 11). EU-kommisjonen lanserte i 2017 

en rapport om Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices7. I 

rapporten lanseres det de kaller “the Open Science Career Assessment Matrix” (OS-CAM).  

The European Charter for Researchers: The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 

(Charter and Code)8 er initiativ fra EU for å styrke forskeres arbeidsvilkår. UiO har sluttet seg til 

Charter and Code, sammen med over 1200 institusjoner. Målet med Charter and Code er å legge til 

rette for at vitenskapelig ansatte og forskere har de samme rettigheter og plikter på tvers av 

forskningsinstitusjoner i Europa. Charter and Code vektlegger arbeid med mobilitet og tilrettelegging 

for bedre internasjonalisering, bedre og tydeligere rekrutteringsprosesser, og muligheter for 

kompetanseutvikling og karriereutvikling for vitenskapelig ansatte. Rådet for den Europeiske Union 

har signalisert at de ønsker å oppdatere Charter and Code på områder hvor de forventer at 

institusjonene skal endre sin praksis, slik som likestilling, åpen vitenskap og større variasjon i 

karriereløp. 

Det foregår også tilsvarende initiativer andre steder, både lokalt ved enkeltuniversiteter og nasjonale 

initiativ. I Nederland pågår det omfattende revideringer av hvordan forskervurderinger gjøres ved en 

                                                           
3 https://sfdora.org/read/ 
4 https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351 
5 https://npi.nsd.no/dok/Om%20bruk%20av%20bibliometri%20p%C3%A5%20individniv%C3%A5%20-
%20lang.pdf 
6 https://www.forskningsradet.no/siteassets/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/nfr-policy-apen-
forskning-norsk-ny.pdf 
7 https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf 
8 https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf 
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rekke institusjoner basert på posisjonsnotatet Room for everyone’s talent: towards a new balance in 

the recognition and rewards of academics9 utarbeidet av VSNU, den nederlandske 

søsterorganisasjonen til UHR. Det finske akademiet har utarbeidet rapporten Good practice in 

researcher evaluation10 og i Norge har en arbeidsgruppe i UHR nylig levert rapporten Veileder for 

vurdering i akademiske karriereløp. UHR-rapporten henter inspirasjon fra blant annet Room for 

everyone’s talent og foreslår å etablere et helhetlig rammeverk for vurdering av akademiske karrierer 

som: 

1. balanserer kvantitative og kvalitative mål og dokumentasjonsformer for faglig 
kvalitet og kompetanse 

2. muliggjør ulike karriereløp og fremmer høy kvalitet på de tre nøkkelområdene: 
utdanning, forskning og samspill med samfunnet 

3. anerkjenner de vitenskapelig ansattes uavhengighet og individuelle kompetanser og 
deres prestasjoner i grupper og gjennom samarbeid 

4. verdsetter åpne forskningspraksiser (inkludert åpne vurderingssystemer) 
5. oppmuntrer til akademisk ledelse av høy kvalitet 

Arbeidsgruppas mandat og prosess  
Som en del av UiOs arbeid med åpen forskning, vedtok universitetsledelsen høsten 2019 å sette ned 

ei arbeidsgruppe som ble bedt om å «..utvikle et grunnlag for hvordan forskning og 

forskerkvalifikasjoner kan vurderes ved UiO i forbindelse med søknader, ansettelser og opprykk. 

Arbeidet skal ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres nasjonalt (UHR), men tilpasses UiO og 

ivareta UiOs autonomi.» Fullstendig mandat og arbeidsprosess for gruppa er beskrevet i . 

Arbeidsgruppa har kartlagt eksisterende retningslinjer og praksis og sett til nasjonalt og europeisk 

tilsvarende arbeid for inspirasjon og ideer. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i Open Science 

Career Assessment Matrix (OS-CAM) presentert i EU-kommisjonens dokument Evaluation of Research 

Careers fully acknowledging Open Science Practices, slik også UHR-arbeidsgruppen har gjort i sitt 

arbeid med Veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Arbeidsgruppa har laget en 

vurderingsmatrise med mange fellestrekk med UHR-veilederen, som er tilpasset UiOs ambisjon om å 

være et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vurderingsmatrisen er fleksibel, slik at den med 

tilpasninger kan benyttes ved vurdering av forskere for ulike stillingskategorier innen alle fag på et 

bredere grunnlag enn det ofte gjøres i dag. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at implementering av 

våre forslag kan gjøres uten at regelverk må endres i forhold til dagens situasjon. Det vil være behov 

for nye beskrivelser av rekrutteringsprosesser og nye maler til bruk for utlysning og vurdering av 

kandidater. 

I tillegg til arbeidsgruppas medlemmer har forsker Ingvild Reymert (NIFU, UiO) deltatt på ett møte for 

å presentere funn fra sin forskning på ansettelsesprosesser ved universitetet. Arbeidsgruppas leder 

og sekretær har deltatt på et fellesmøte med de andre arbeidsgruppene innen åpen forskning og 

presentert arbeidet underveis til forum for forskningsdekaner. 

2. Utviklingstrekk i forskningslandskapet og vurdering av forskere 
Universitetet i Oslo har i over 200 år vært en viktig samfunnsinstitusjon i Norge, men UiOs posisjon i 

samfunnet er i kontinuerlig endring. Akademisk frihet står sterkt i Norge, også i samfunnet utenfor 

                                                           
9 
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Position%20paper%20Room%20for%20everyon
e%E2%80%99s%20talent.pdf 
10 https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-03/responsible-evalution.pdf 
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universitetet.  Samtidig har det alltid vært en tydelig forventning at forskning og utdanning skal 

komme samfunnet til gode, og at universitetets rolle må endres i tråd med samfunnsendringer og 

nye behov.   

Forskningsinnsatsen i Norge, som i verden for øvrig, har hatt en sterk vekst de siste 20 årene, og bare 

i perioden fra 2006 til 2016 hatt en realvekst på ca. 50 prosent11. I tråd med den sterke økningen i 

forskning de siste fire tiårene, har det også vært en sterk vekst i forskerpopulasjonen. Fra å være ca. 

6000 personer som jobbet med forskning på 1970-tallet, er det omtrent 85 000 personer som jobber 

med forskning i Norge i dag.  Som et resultat av betydelig vekst, har forskning i økende grad blitt 

spesialisert. I takt med forskningens økte betydning og vekst har det utviklet seg flere og nye måter å 

finansiere, styre og evaluere forskning på 

Forskningen har parallelt med dette blitt mer internasjonalt orientert. Norske forskere samarbeider 

mer med internasjonale forskningsmiljøer, henter finansiering fra internasjonale kilder (primært EU), 

publiserer internasjonalt, og det er en sterk økning i rekruttering av forskere fra utlandet til norske 

forskningsinstitusjoner, og da spesielt til UH-sektoren.12  

Norske universiteter har også fått mer autonomi og er i større grad fristilt fra direkte statlig kontroll 

enn tidligere, og styres i større grad gjennom målstyring, finansielle insentiver og evaluering. 

Ettersom universitetene har fått mer autonomi fra staten, har de også fått større ansvar for å styre, 

bevilge og bygge opp gode rammebetingelser for forskning og forskere. For eksempel var professorer 

fra opprettelsen av Universitetet i Oslo og frem til 1989 embedsmenn og utnevnt av kongen i 

statsråd. Økt institusjonell autonomi betyr også at universitetene har grepet mer inn i forskernes 

aktivitet og frihetsgrader, noe som gjør at forholdet mellom universitetets autonomi og akademisk 

frihet er mer komplisert enn tidligere.  

I tråd med internasjonal utvikling, vedtok Forskningsrådet i 2020 en policy for åpen forskning13, som 

definerer begrepet slik: «Åpen forskning vil si vitenskapelig praksis hvor prosesser og resultater er 

åpent tilgjengelige under vilkår som fremmer kvalitet og kunnskapsutvikling og deling og bruk på en 

samfunnsansvarlig måte.» Det nye fokuset på åpenhet har også betydning for evaluering av forskning 

og forskere. UiO har hatt fokus på åpenhet i godt over ti år, i 2011 fikk UiO som et av de første 

universitetene i Norge en poltikk for Open Access (åpen tilgang til publikasjoner)14. I 2017 fulgte UiO 

opp med politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering15. UiO vil støtte og tilrettelegg for at 

forskeren kan oppfylle de krav og vilkår som stilles internasjonalt og nasjonalt for åpenhet i 

forskningen.  

Utviklingstrekk innen evaluering av forskning og forskere 
Økt konkurranse om vitenskapelige stillinger og ressurser til forskning har ført til at forskere vurderes 

hyppig både av arbeidsgiver og organisasjoner som finansierer forskning, men også i økende grad av 

fagfeller ettersom publiseringsvirksomhet vektlegges sterkere i alle fagområder. I evaluering av 

forskning har det generelle utviklingstrekket vært en bevegelse bort fra en ensidig vekt på 

fagfellevurdering av vitenskapelige arbeider (selv om dette fortsatt er bærebjelken i 

                                                           
11 https://www.forskningsradet.no/contentassets/bf27e2b74690414c93a235bbb294f59d/indikatorrapporten-
2019_endelig_291119.pdf 
12 https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/280852/NIFUrapport2012-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
13 https://www.forskningsradet.no/siteassets/tall-og-statistikk-seksjonen/apen-forskning/nfr-policy-apen-
forskning-norsk-ny.pdf 
14 Open Access politikk ved UiO - Universitetsbiblioteket 
15 Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no) 
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forskningsevaluering), til mer varierte evalueringskriterier og metoder. Som beskrevet over har 

forskning hatt en enorm vekst de siste 30-årene og finansieres av flere ulike kilder, og dette har igjen 

ført til en sterk betoning av evaluering både ved tildeling av forskningsmidler samt de resultater som 

er oppnådd, og kriterier som kvalitet, nyskapingsevne og relevans tillegges vekt i evalueringspraksis 

på forsker-, prosjekt- og fagområdenivå.  

De siste årene har forskningsfinansierende organisasjoner i Norge, som i Europa lagt vekt på ‘impact’ 

av forskning, dvs. på hvordan forskningsresultater blir tatt eller kan bli tatt i bruk og den betydningen 

den har for potensielle brukere. Følgelig blir det lagt større vekt på kontaktflater og samarbeid med 

brukere og potensielle interessenter utenfor forskningssystemet.  Det blir også lagt vekt på kvalitet i 

forskningen og de senere årene evne til nytenkning og nye gjennombrudd på tvers av fagområder. 

Både Norges Forskningsråd og det Europeiske Forskningsrådet har i flere år lagt vekt på utvikling av 

ledende forskere med banebrytende ideer og utvikling av sterke fagmiljøer rundt ledende forskere. 

Dette gjør at evne til nybrottsarbeid, tverrfaglighet og forskningsledelse også vektlegges som viktige 

kvalifikasjoner ved vurdering av enkeltforskere.   

Undervisningserfaring og pedagogiske evner er også noe som i økende grad skal dokumenteres og 

vektlegges i rekrutteringsøyemed. På sett og vis bes vitenskapelig ansatte om ha en rekke 

egenskaper som kanskje er vanskelig å forene. Forskere bli i økende grad bedt om å være “sauer med 

fem ben”16. Til tross for at det i økende grad legges vekt på flere kvalifikasjoner, er det åpenbart at 

vitenskapelig produksjon og kvalitet fortsatt er det aller viktigste vurderingskriteriet.  

Den økende frekvensen av vurdering er kostbar for forskningssystemet. Den sterke veksten i 

forskningens nye styringssystemer, og økende vekt på resultater kombinert med et ønske om mer 

effektive og objektive vurderinger har ført til økt vekt på kvantitative indikatorer. Ifølge Reymert17 må 

denne utviklingen også ses i lys av fremveksten av en slags internasjonal “standard” for evaluering og 

rangering av universiteter, som utelukkende baserer seg på kvantitative indikatorer, som for 

eksempel antall vitenskapelige publikasjoner og siteringsindekser. Kvantitativ måling i forskning er 

for så vidt ikke noe nytt, og har i lang tid vært brukt for å analysere og rapportere utvikling, 

innretning, kvalitet, betydning og produktivitet i forskningen, men på et høyt aggregert nivå (for 

eksempel forskjeller mellom land, institusjoner, fagområder med mer). 

Det har alltid eksistert en implisitt hierarkisk rangering mellom vitenskapelige tidsskrifter, men dette 

har blitt enda tydeligere med utvikling av journal impact factor, et mål for gjennomsnittlig sitering av 

en artikkel i det aktuelle tidsskriftet. I Norge rapporteres vitenskapelige publikasjoner hvert år til 

publiseringsindikatoren (NVI –Norsk vitenskapsindeks)18, her er blant annet publikasjonskanalene 

inndelt i to nivåer19: 

                                                           
16 Van den Brink, M., & Benschop, Y. (2012). Gender practices in the construction of academic excellence: 
Sheep with five legs. Organization, 19(4), 507-524. 
17 Reymert, I. (2020) Bibliometrics in Academic Recruitment: A Screening Tool Rather than a Game Changer. 
Minerva. https://doi.org/10.1007/s11024-020-09419-0   
18 Microsoft Word - Innstilling Rapport 33 2008.doc (regjeringen.no) 
19 Det er UHR-Publisering, i samråd med de nasjonale fagorganene og tilsvarende fagorganer i Universitets- og 

høgskolerådet (UHR), som bestemmer hvilke kanaler som skal være på nivå 2. Men hver enkelt forsker kan 

foreslå kanaler på nivå 1 som kandidater til nivå 2 til sine fagorgan. Nettstedet til Den norske 

publiseringsindikatoren (nsd.no) gir mulighet til å kommentere på enkelttidsskrifter. Kommentarer kan 

legges inn løpende gjennom hele året, og disse kommentarene blir presentert samlet for fagorganet med ansvar 

for nominering. 
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 Nivå 1 gir normal uttelling og dekker de kanalene som utgir 80 prosent av publikasjonene. 

 Nivå 2 gir ekstra uttelling og omfatter de mest betydelige og kvalitetskrevende kanalene, 
som utgir 20 prosent av publikasjonene. 

Det beregnes poeng for de to nivåene, hvor publisering i nivå 2 publiseringskanaler gir mest 

uttelling.20 

Bibliometriske metoder har i nyere tid blitt benyttet til å kvantifisere enkeltforskeres bidrag til 

kunnskapsutviklingen, og et mye brukt mål er den såkalte h-index, der h er lik antallet publikasjoner 

forskeren har publisert som er sitert h eller flere ganger. Siden h-index ikke sier noe om forskerens 

bidrag til arbeidet (bare at denne er en av forfatterne) fremmer bruken av h-index en kultur der det 

blir viktigere å bli medforfatter på en hyppig sitert artikkel enn betydningen av eget bidrag til 

artikkelen.  

I rapporten Metric tide21 kritiseres den økende bruken av bibliometriske indikatorer (som siteringer) i 

forskning, når disse brukes ensidig som kvalitetsindikatorer. I tillegg til omfanget i bruk av bibliometri 

rettes det kritikk mot måten bibliometriske indikatorer brukes, og ikke minst når de brukes i 

evaluering av enkeltforskere22.  Både Leidenmanifestet og DORA-erklæringen er uttrykk for de mange 

kritiske røster mot utbredt bruk av metrikk (og særlig journal impact factor) i evaluering av forskning 

og ikke minst når det gjelder vurdering av forskere. DORA-erklæringen gir råd til ulike aktører og den 

generelle hovedanbefalingen fraråder bruk av journal impact factor og h-index for å vurdere 

forskere. Leiden-manifestets “ti bud” anbefaler sterkt å vurdere det som er relevant for det aktuelle 

formål og å ta hensyn til lokale forhold og variasjoner. Begge erklæringer oppfordrer til større 

transparens i vurderingsprosesser og – kriterier.  

Bruk av bibliometriske indikatorer i evaluering av forskere er et felt hvor det er sterke meninger, men 

begrenset forskning.  Reymert23 har forsket på bruk av bibliometriske indikatorer i vurdering av 

forskere i forbindelse med rekruttering til vitenskapelige stillinger. Datamaterialet er hentet fra 

rekrutteringsprosesser ved Universitetet i Oslo fra 2000 til 2017. Hennes studier viser en begrenset 

bruk av bibliometriske indikatorer og primært i den innledende screeningen av kandidater til nye 

stillinger. Disse resultatene viser at ved Universitetet i Oslo frem til nå har ikke slike indikatorer hatt 

en utstrakt bruk og er heller ikke i sterk vekst, slik som det for eksempel beskrives i Metric tide-

rapporten.  

3. Forskervurdering ved UiO 
Dette formelle rammeverket for vurdering av forskere i forbindelse med ansettelse eller opprykk 

finnes i universitet- og høgskolelovens § 6-3, så vel som i Forskrift om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg finnes det lokale regler, retningslinjer og veiledninger som 

                                                           
 
 
20 Publikasjonskanaler, nivåer og poeng - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no) 
21 Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S., ... & Wilsdon, J. (2015). The metric tide. 
Report of the independent review of the role of metrics in research assessment and management. 
22 https://npi.nsd.no/dok/Om%20bruk%20av%20bibliometri%20p%C3%A5%20individniv%C3%A5%20-
%20lang.pdf 
23 Reymert, I. (2020) Bibliometrics in Academic Recruitment: A Screening Tool Rather than a Game Changer. 
Minerva. https://doi.org/10.1007/s11024-020-09419-0   
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regulere vurderingsarbeidet, både ved UiO sentralt og ved de enkelte fakulteter.  Vi skal ikke gå inn i 

alle detaljer her, men dra opp noen bredere linjer.  

I universitet- og høgskolelovens § 6-3 står det om forskervurdering: «Ansettelse i undervisnings- og 

forskerstillinger skjer på grunnlag av innstilling. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter 

den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning. Ansettelsesorganet kan avgjøre at det i 

tillegg skal gjennomføres intervju, prøveforelesninger eller andre prøver.»24 Den sakkyndige 

vurderingen skal danne grunnlag for videre formell behandling av saken i innstillings- og 

ansettelsesorganer. Krav om en særskilt sakkyndig bedømmelse er primært begrunnet i behovet for 

en uavhengig faglig kvalitetssikring, samtidig som det er ment å understreke faglig autonomi som et 

grunnleggende element ved forskning og undervisning. UiOs Regler for ansettelse i professorater og 

førsteamanuensisstillinger beskriver nærmere innholdet i den sakkyndige vurderingen. Søkerens 

kompetanse skal vurderes innenfor seks områder: Vitenskapelige kvalifikasjoner, Andre faglige 

kvalifikasjoner, Utdanningsfaglige kvalifikasjoner, Formidlingskvalifikasjoner, Kvalifikasjoner innen 

ledelse og administrasjon, Personlige kvalifikasjoner. I tillegg kan «annen relevant kompetanse tas i 

betraktning der kunngjøringsteksten gir grunnlag for dette».25 UiOs regler presiserer videre at 

personer som ansettes i faste vitenskapelige stillinger skal dokumentere to typer basiskompetanse: 

vitenskapelig basiskompetanse, universitetspedagogisk basiskompetanse.  Mangler i den ene 

basiskompetansen kan ikke kompenseres ved kvalifikasjoner ut over basiskompetansen på det andre 

området. For hver av de seks kvalifikasjonsområdene spesifiserer UiOs regler hva 

vurderingsgrunnlaget skal bestå i.  For vitenskapelige kvalifikasjoner er spesifiseringen relativt 

kortfattet: «Egen forskning, initiativ til, oppbygging/ledelse av forskningsprosjekter/ 

forskningsgrupper eller medvirkning i slikt arbeid».26 For utdanningsfaglige kvalifikasjoner angis det 

derimot både fire «kriterieområder» (Fokus på studentenes læring; En klar utvikling over tid; En 

forskende tilnærming; En kollegial holdning og praksis) og en lang rekke eksempler på relevante 

kvalifikasjoner.  Det finnes også spesifiseringer av de andre kvalifikasjonsområdene.  

I UiOs veiledning til søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer skilles det mellom hvilke 

kvalifikasjoner som skal vurderes til ansettelse og opprykk. Ved ansettelse (1.1.1.) «trekkes hele 

bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Den sakkyndige komiteen vurderer normalt de 

første fem områdene, mens personlige kvalifikasjoner primært vurderes gjennom intervju og 

referanseintervju. Prøveundervisning kan tas i bruk for å vurdere søkerens utdanningsfaglige 

kvalifikasjoner.» Ved opprykk (1.1.2) foretas derimot vurderingen primært ut ifra «vitenskapelige, 

andre faglige og utdanningsfaglige kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og 

ledelse kan telle positivt, mens personlige kvalifikasjoner ikke vurderes.»27  

Når det gjelder ansettelsesprosessen, er den også beskrevet i UiOs retningslinjer.28 Mens en søknad 

tidligere kunne være begrenset til å inneholde søknadsbrev, en heller synoptisk CV, publikasjonsliste, 

i tillegg til de innsendte arbeidene, vil stillingsutlysninger i dag be om mer omfattende 

dokumentasjon, som gjerne omfatter en undervisningsportefølje, men også redegjørelser for 

forskningsinteresser, pågående prosjekter, forskningssamarbeid og planer for framtidig forskning.  I 

UiOs regler åpnes det for to mulige fremgangsmåter: Enten sender søkere inn en full søknad med en 

gang, eller kort søknad og CV med publikasjonsliste. I sistnevnte tilfelle vil en sorteringskomité gjøre 

                                                           
24 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. 
25 https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-
forsteamanuensis.html#toc18. 
26 Ibid. 
27 https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veiledning-soker-bedommelseskomite.html. 
28 https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjer-forskrift-ansettelse-opprykk.html. 
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et utvalg av hvem som blir bedt om å sende inn en komplett søknad til vurdering av sakkyndig 

komité. En komplett søknad skal inneholde: CV, fullstendig oversikt over utdanning og tidligere 

stillinger, vedlagt kopier av vitnemål og attester, publikasjonsliste (oversikt over alle publikasjoner), 

fullstendig oversikt over og kort redegjørelse for de arbeider som særlig skal gjøres til gjenstand for 

kvalitativ bedømmelse vedlagt disse arbeider (Antallet bør ikke overstige 10), pedagogisk mappe, 

samt oversikt over kvalifikasjoner knyttet til formidling, administrasjon og ledelse bilagt 

dokumentasjonen. 

 I UiOs regler for ansettelsesprosedyrer finnes tre komiteer beskrevet: sorteringskomité (§7), en 

sakkyndigkomité (§9) og en intervjukomité (§12).29 Sorteringskomiteen velger ut fra fem til ti av de 

mest interessante søkerne til å sende inn fullstendig søknad vedlagt utvalgte publikasjoner til 

vurdering av sakkyndigkomiteen. Arbeidet til sakkyndigkomiteen har vi beskrevet over. Både UiOs 

regler og veiledningen presiserer imidlertid at det vil være tilfeller der sakkyndigkomité ikke vil kunne 

ta stilling til personlige kvalifikasjoner pga. mangel på dokumentasjon. Denne oppgaven tilfaller i så 

fall innstillende og ansettende myndighet som da kan gjøre bruk av en intervjukomité.  Denne delen 

av vurderingen er presisert i §12.2 i UiOs regler: «Det er særlig to viktige prinsipper å ta hensyn til når 

det gjelder vurdering av personlig egnethet for en stilling: 1. Egenskaper som vektlegges må ha 

relevans for arbeidet som skal utføres. Graden av relevans vil igjen være avgjørende for i hvilken grad 

egenskapene kan vektlegges. 2. Hvis en vektlegger noe hos en av søkerne som vurderes, er en 

forpliktet til også å vurdere dette ved de andre søkerne. Innstillingsmyndigheten eller den som 

bemyndiges oppnevner en faglig representativ intervjukomite på tre til fem personer til å foreta 

intervjuet, og kan videre bestemme at det skal gjennomføres prøveundervisning eller andre prøver.» 

Når det gjelder hva slags vurderinger som foretas av hvilke komiteer, finnes det en viss variasjon 

mellom fakultetene. Selv om også sakkyndigkomiteen kan bes om å gi en bredere vurdering av 

søkernes kompetanse, i tråd med stillingsbeskrivelsen, foregår det i praksis ofte en arbeidsfordeling 

mellom ekstern sakkyndigkomité og den lokale intervjukomiteen. Arbeidet til sakkyndigkomiteen vil 

være dominert av å lese og vurdere kvaliteten på de innsendte arbeidene. Som presisert ovenfor skal 

de oppnevnte sakkyndige også vurdere andre kvalifikasjoner, også de utdanningsfaglige, men det vil 

med nødvendighet ikke utgjøre en like stor del av den sakkyndige komiteens arbeid som det å lese 

kandidatens arbeider og gjøre seg opp en mening om deres vitenskapelige kvalitet.  

Det er primært i den sakkyndige komiteens arbeid at bruken av bibliometriske indikatorer kommer 

inn, om enn i svært forskjellige grad, avhengig av fag og disiplin. Uten at vi skal prøve å gi noe 

fullstendig bilde her, er det grunn til å trekke inn to funn fra Reymerts forskning på 

ansettelsesprosesser ved UiO fra 2000 til 2017, som er av vesentlig betydning for denne rapporten.30 

For det første er indikatorbruken veldig ulik i de ulike fagene, der for eksempel økonomi lener seg 

langt mere på bibliometriske indikatorer enn fysikk og sosiologi. De ulike fagene bruker også veldig 

ulike typer bibliometriske indikatorer (kvantitet, internasjonale topptidsskrifter, h-index, impact 

factor etc.) Overordnet konkluderer hun med at bibliometriske indikatorer er viktige, men ikke 

viktigere enn de mer kvalitative vurderinger av forskere innenfor de fagområdene hun har studert.  

Like interessant er imidlertid hvordan de forskjellige komiteer legger vekt på forskjellige kriterier i 

sine vurderinger. Mens sorteringskomiteen legger overveiende vekt på bibliometriske indikatorer, 

fokuserer sakkyndigkomiteen aller mest på faglig kvalitet og hvorvidt kandidaten passer inn i det 

                                                           
29 https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-
forsteamanuensis.html#toc18 
30 Reymert (2020) 
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aktuelle fagmiljøet, mens intervjukomiteen ikke overraskende legger mest vekt på personlig 

egnethet.  

Når det gjelder opprykk til professor, skal det også der oppnevnes en sakkyndig komite, i tråd med 

Forskriftens § 2-2.31 Komiteen består av minst tre personer med professorkompetanse eller 

tilsvarende kompetanse på søkernes fagområde. Så langt det er mulig, og på de fagområder det er 

naturlig, skal komiteen ha et medlem fra et annet land. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen 

kan være fra søkerens egen institusjon, og vedkommende kan ikke være leder av komiteen. Utover 

det er prosedyrene for opprykk lite formaliserte, sammenlignet med institusjoner utenfor Norge. Det 

finnes heller ingen lokal innstillingskomite, som foretar en selvstendig vurdering av 

opprykkssøknaden etter at sakkyndig komité har sagt sitt. Når det gjelder kriteriene, sier Forskriften 

kun at «bedømmelseskomiteen skal legge kriteriene for ansettelse som professor i § 1-1 og § 1-2 til 

grunn ved bedømmelsen». I forskervurderingen i forbindelse med professoropprykk finnes det 

tydelige variasjoner mellom fakulteter og disipliner. Når det gjelder utdanningsfaglig kompetanse, er 

det kun UV32 som har krav om dette i retningslinjene for førsteamanuensisstilling og professorstilling. 

I de andres retningslinjer til en førsteamanuensisstilling er dette i liten grad nevnt om det overhodet 

er nevnt. På MN, MED, OD og på PSI er det krav om at søker skal ha veiledet minst en kandidat fram 

til disputas. De fleste retningslinjene inneholder formuleringer om at formidling og faglig-

administrativ erfaring, derunder ledelse, kan tillegges vekt, mens det bare er MN som presiserer at 

dokumentert evne til å skaffe ekstern finansiering er ønskelig.  

På bakgrunn av gjeldende regler, retningslinjer og det vi vet om praksis, er det i første rekke to 

områder hvor klarere og mer gjennomtenkte rutiner for forskervurdering vil kunne bidra til bedre og 

mer gjennomsiktige prosesser: 1. I ansettelser kan de bidra til større tydelighet rundt hvilken av de 

tre komiteene som skal vurdere hvilke av den aktuelle forskerens kvalifikasjoner. Tilløp til en slik 

arbeidsfordeling finnes allerede, men trenger presisering og mer systematisk gjennomføring, 2. I 

opprykkprosesser kan de skape mer enhetlige retningslinjer og overensstemmende praksis mellom 

forskjellige fakulteter og disipliner. Åpenbart er ikke standardene de samme innenfor alle fag, f.eks. 

når det gjelder omfang og publiseringskanaler, men likevel ville det være en fordel om alle 

opprykkskomitéer hos UiO vurdere de samme kvalifikasjoner, slik at f.eks. utdanningsfaglig 

kompetanse ikke blir utelatt.  

Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse  
Ansatte i fast vitenskapelige stillinger ved UiO skal, i tillegg til å forske, også utdanne kandidater på 

ulike nivåer fra bachelor til ph.d. I 2019 ble det innført endringer i nasjonal forskrift om ansettelse og 

opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, som stiller høyere krav til utdanningsfaglig kompetanse 

ved professoropprykk. Det stilles også krav til at utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere 

kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres. Det er 

naturlig at for de stillinger der både forskerkompetanse og utdanningsfaglig kompetanse er relevant 

(kombinerte stillinger), så vurderes disse samlet. Et rammeverk for forskervurdering bør derfor 

kombineres med et tilsvarende rammeverk for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse og 

kvaliteten på egen utdanningsaktivitet. Arbeidsgruppa har ikke tatt stilling til kriterier for 

utdanningsfaglig kompetanse da dette er behandlet i andre arbeidsgrupper og komiteer. Vi mener at 

disse kriteriene bør inkluderes i et helhetlig rammeverk (UiO-vurderingsmatrisen) for 

forskervurdering og er av den oppfatning at et enkelt vil la seg gjøre. 

                                                           
31 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. 
32 Veiledende notat om ansettelse og opprykk til professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO - 
Universitetet i Oslo 
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Vurdering som organisasjonsutvikling 
UH-lovens krav om at universiteter skal tilby høyere utdanning og utføre forskning på høyt 

internasjonalt nivå samt formidle resultater fra forskning og bidra til innovasjon og verdiskapning 

basert på resultater fra forskning, gjelder på organisasjonsnivå og ikke på individnivå. Som nevnt over 

har UiO høye ambisjoner innen alle disse tre områdene og for å nå målene for organisasjonen kreves 

det både god rekruttering og kompetanseheving av nåværende og fremtidige ansatte. Vurdering av 

kandidater ved tilsetting og sporadisk vurdering av ansatte, f.eks. ved søknad om interne ressurser 

eller opprykk bør derfor ses på som et ledd i å utvikle og forbedre universitetet.  

Det er ikke formålstjenlig at alle ansatte skal besitte alle egenskaper og kvalifikasjoner i like stor grad. 

Snarere vil en vurdering der en kan legge vekt på ulike egenskaper hos forskjellige ansatte gi fagmiljø 

en bedre mulighet til å utvikle gode grupper som til sammen utfører de oppgavene universitetet er 

forventet å gjøre innen sitt fagområde og sammen med andre grupperinger i tverrfaglig samarbeid. 

En ny vurderingsmetodikk må derfor kunne vurdere både enkeltindividers selvstendige bidrag og de 

ansattes bidrag i team. Samtidig må vurderingsmetodikken være fleksibel slik at den som vurdere kan 

vektlegge ulike kompetanseområder etter behov. En slik vurderingsmetodikk vil også kunne 

synliggjøre ulike karriereveier ved UiO og legge til rette for et mangfold som styrker universitetet.  

Selv om vurderingsmetodikken skal være fleksibel og kunne benyttes gjennom en hel karriere må 

kriterier for en gitt vurdering være tydelige ovenfor de som skal vurderes og vurderingen bør være 

transparent.  

Det må antas at en vurderingsmetodikk som ligger til grunn for opprykk eller interne ressurser vil 

være formativ. Samtidig må UiO legge til rette for at ansatte kan oppnå de kompetansene 

universitetet ønsker å vurdere. Vitenskapelige ansatte er vant med å selv utvikle sin egen 

kompetanse innen eget fagområde, men en vurdering på et bredere spekter av kompetanser vil 

kreve at UiO tilrettelegger for at ansatte kan oppnå disse kompetansene. Ledelsen ved UiO har lenge 

erkjent at det kreves andre ferdigheter enn såkalt tradisjonell vitenskapelig kompetanse for å lykkes 

som forsker i dag, og startet allerede i 2007 et lederutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte.  

Siden har det kommet flere tilskudd til lederopplæring av fast og midlertidig ansatte vitenskapelig 

personell, som del av karriereutviklingstiltak for ulike grupper. Et eget program for utdanningsledelse 

har også blitt utviklet.  

Det vil imidlertid være behov for utvikling av kurs, for eksempel som korte moduler for 

kompetanseheving av ansatte innen flere av områdene beskrevet i vurderingsmatrisen nedenfor. 

Behovene vil variere mellom ulike ansattgrupper og mellom ulike kompetanseområder og moduler 

bør utvikles av UiO sentralt.  

4. Vurdering av en forskers kompetanser – presentasjon av 

vurderingsmatrisen 
Arbeidsgruppen har valgt å dele kompetanseområder en UiO-ansatt forsker33 kan vurderes på i fem 

hovedgrupper. Kompetanseområdene er brede og sammensatte, og består av en rekke ulike 

undertema. Kompetansebegrepet er ment å favne kunnskap, erfaringer og resultater en forsker har 

oppnådd på ulike stadier i sin karriere.  

For ansatte i ulike stillingskategorier, ulike karrierestadier, med ulike oppgaver eller i ulike 

fagområder kan vektingen av hvert kompetanseområde variere. Ingen kan forventes å gjøre alt, men 

                                                           
33 Vi bruker begrepet forsker i denne rapporten som begrep for alle ansatte i vitenskapelige stillinger. Dvs. PhD, 
Post doc, forsker (Kode?), førsteamanuensis og professor. 
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ved å brette ut ulike kompetanseområder hos den enkelte ansatte muliggjøres en bedre tilnærming 

til bygging av team, forsker- og utdanningsmiljøer der alle nødvendige kompetanseområder er 

dekket.  

De fem kompetanseområdene vi beskriver er 1) forskningsresultater; 2) forskningsprosess; 3) 

undervisning, veiledning og mentorering; 4) samfunnsbidrag; og 5) faglig ledelse.   Disse 

kompetanseområdene skiller seg i begrenset grad fra beskrivelsene i OS-CAM og NOR-CAM34, men vi 

har i mindre grad beskrevet innholdet i utdanningsfaglig kompetanse siden dette utredes av en 

annen ekspertgruppe på UIO.  

Under følger en kortfattet beskrivelse av de fem kompetanseområdene. Undertema i hvert område 

og eksempler på innhold er angitt i tabell 1. Selv om arbeidsgruppen har gjort et forsøk på å nevne de 

viktigste elementene vurderingsmatrisen bør inneholde, erkjenner vi at listen ikke er uttømmende og 

enkelte fagmiljø kan ha behov for å inkludere andre elementer i matrisen, noe vi ser som 

uproblematisk. 

Forskningsresultater 
Forskningsresultater forstås i denne sammenheng på en utvidet måte i forhold til en mer tradisjonell 

oppfatning som utelukkende legger vekt på publikasjoner. Dvs. at i tillegg til publikasjoner legges det 

vekt på tilgjengeliggjøring av forskning i åpne kanaler, tilgjengeliggjøring av andre resultater fra 

forskning (data, verktøy, metoder), erfaring med å hente inn eksterne forskningsmidler og erfaring 

med formidlingsaktivitet.   

Forskningsprosess 
Gode forskningsprosesser legger til rette for at kolleger og medarbeidere i ulike stillinger bidrar 

optimalt. I tråd med idealet om en mer åpen, transparent og inkluderende forskningsprosess, og økt 

vekt på tverrfaglighet, legger arbeidsgruppen vekt på følgende kriterier: Forskningssamarbeid, 

tverrfaglighet, faglig integritet, brukerorientering/involvering og folkeforskning.  

Undervisning, veiledning og mentorering 
Undervisning og veiledning er blant akademikeres hovedoppgaver, og er et formelt 

vurderingskriterium i karrierevurdering, med krav om dokumentasjon av omfang og kvalitet av 

undervisnings- og veiledningsoppgaver i tråd med ulike stadier i karrieren. Vi ser ikke spesifikt på 

dette, gitt at det er en annen pågående prosess på dette på UiO, men vektlegger 

veiledningsoppgaver og kollegaveiledning (mentorering).  

Samfunnsbidrag 
Forskeres interaksjon og bidrag til samfunnet (bredt definert) er i økende grad vektlagt i evaluering 

av forskning. Forskere har mangfoldige kontaktflater og bidrag til ulike deler av samfunnet, og disse 

delvis er fagområdespesifikke. Formidling, innovasjon (i bred forstand) og dokumentert bruk av 

forskning inngår her. Annen arbeidserfaring og resultater som er oppnådd i andre stillinger, formelle 

oppgaver/verv utenfor det rent akademiske er også inkludert.  

Faglig ledelse 
Faglig ledelse er essensielt for at UiO skal nå sine mål og for at hver enkelt ansatt skal kunne realisere 

sine akademiske ambisjoner. Både formell ledererfaring og mer uformell faglig ledelse vektlegges. Til 

                                                           
34 https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nor-cam-veileder-for-vurdering-i-
akademiske-karrierelop/ 
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sistnevnte ligger oppgaver som handler om å ta et ansvar for utvikling av fagområdet en er en del av, 

eller «oppgaver i fagets/profesjonens tjeneste».  

Hvilke konkrete former for kompetanse og faglig virksomhet som ligger under hvert av områdene er 

beskrevet i tabell 1.  Matrisen inneholder ulike kompetanseområder, og tanken bak matrisen er at 

forskere skal vurderes på en helhetlig måte. Det er derfor viktig å påpeke at i tillegg til å se på hvert 

område, er sammenhengen og koplingen mellom kompetanseområdene viktig og bør vektlegges i 

større grad enn i dagens praksis.  

Tabell 1: OPERASJONALISERING AV KOMPETANSEOMRÅDER I MATRISE FOR VURDERING AV FORSKERE (UIO-KVM)  

FORSKNINGS-

RESULTATER 

 

Vitenskapelige publikasjoner Omfang av produksjon (både bredde og dybde), kvalitet og 

vitenskapelig betydning.  

Det bør også legges vekt på publisering i «open access»-kanaler, og 

forskeres bidrag til å tilgjengeliggjøring av publikasjoner på annen 

måte (preprints i egne databaser mm.) 

Datasett For å stimulere til «open science» er det ønskelig at forskere i 

økende grad deler data/metadata/protokoller og gjør sine data 

tilgjengelig for andre, samt bruker data som er delt av andre 

forskere. Dette bør derfor tillegges vekt i kompetansevurdering av 

forskere, tilpasset fagenes egenart. 

Verktøy og metoder For å stimulere til «open science» er det ønskelig at forskere i 

økende grad deler forskningsverktøy og metoder med andre. Dette 

kan for eksempel være åpen kildekode, tilgjengeliggjøring av 

analyseverktøy, gensekvenser, labteknikker/utstyr mm. Her vil 

balansen mellom IPR og tilgjengeliggjøring, og hvordan dette er løst, 

være viktig.  

Det vil være betydelige fagforskjeller i anvendelsen av dette kriteriet. 

Ekstern finansiering  Kriteriet representerer både et mål på innsatsfaktor og et resultat. 

Her er det lagt vekt på dette som et mål på forskeres evne til å få 

faglig gjennomslag og anerkjennelse og bidra til faglig fornyelse. 

Internasjonalt er det vanlig å liste opp på CV’en hvor mye ekstern 

finansiering man har mottatt.  

Kriteriet benyttes også ofte i tilknytning til ekstern finansiering av 

særlig prestisjetung karakter, særlig konkurranseutsatt finansiering 

eller mottak av støtte til prosjekter som er særlig innrettet mot faglig 

fornyelse.  

Faglige presentasjoner Ettersom publiseringsprosessen i forskning tar lang tid (det varierer 

selvsagt mellom fag og tidsskrift) og det er økende konkurranse om 

gjennomslag i prestisjetunge tidsskrifter, bør det legges det vekt på 

andre typer av bidrag, som for eksempel presentasjoner på 
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vitenskapelige konferanser. Det er vanskelig å vurdere både omfang 

og kvalitet, og det er stor variasjon mellom fag.  

Dokumentasjonskrav (lenke til program, proceedings, sertifikater for 

deltagelse, mm) og krav til rapportering håndteres forskjellig i ulike 

fag. Her bør det utarbeides egne retningslinjer som passer i ulike 

fagtradisjoner. 

Kunstneriske bidrag I estetiske fag vil kunstneriske bidrag (utstillinger, 

oppsetninger/konserter mm) være evalueringsgrunnlag i 

karriereevaluering av akademikere (jf. Forskriften) 

FORSKNINGSPROSESS  

Forskningssamarbeid Her legges det vekt på om forskeren har deltatt/initiert/ledet 

forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt, som kan 

dokumenteres gjennom f.eks. prosjekter og samforfattede 

publikasjoner med forskere ved andre forskningsinstitusjoner. 

Tverrfaglighet og tverrfaglig 

samarbeid 

Her legges det vekt på om forskeren har deltatt/initiert/ledet 

tverrfaglige samarbeidsprosjekter, som kan dokumenteres gjennom 

f.eks. deltagelse i prosjekter og fagnettverk.  

Kan også knyttes til «personlig» tverrfaglighet, ved at en person har 

bidratt/blitt anerkjent innen flere fagområder. Dette kan for 

eksempel dokumenteres gjennom publikasjoner i ulike felt eller i 

tidsskrifter som har en spesifikk tverrfaglig profil som PlosOne etc. 

Forskningsintegritet Her legges det vekt på om forskeren har fulgt retningslinjer/krav og 

god praksis for forskningsetikk, og viser i sin praksis hvordan 

han/hun håndterer konfidensialitet, personvern, åpenhet, 

håndtering av potensielle negative/risikable ringvirkninger av 

forskning og sosiale/miljømessige implikasjoner av forskningen.  

Brukerorientering  Innen dette kompetanseområdet er tanken at forskere skal kunne 

vise til hvordan de i forskningen sin har jobbet med å dele kunnskap 

og involvere potensielle interessenter og brukere. 

Eksempler på prosjekter, deltagelse i ulike brukerkontekster og 

refleksjon rundt samhandling med interessenter og brukere vil 

kunne være relevant dokumentasjon i forskervurdering. 

Her vil det være store fagforskjeller både med tanke på om dette bør 

være et kriterium og hvordan dette gjøres i praksis. 

Grasrotforskning eller 

folkeforskning  

Bidrag til eller organisering av folkeforskningsprosjekter (citizen 

science). 

FAGLIG LEDELSE  

Formelle lederoppgaver Lederfunksjoner, ledelse av faggrupper, prosjektledelse 
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Uformelle lederoppgaver Initiativ og lederoppgaver i foreninger/faglige nettverk etc. 

Ledelse/koordinering av konferanser/møter, arbeid i tidsskrifter 

(redaktøroppgaver, fagfellevurdering), rådgiving/ vurderingsarbeid 

for forskningsorganisasjoner/andre UH-institusjoner mm. 

SAMFUNNSBIDRAG  

Formidling  Her vektlegges forskeres aktivitet i å spre sin kunnskap ut i 

samfunnet, i form av ulike former for formidling. Det er en stor 

variasjon i måter dette forekommer på, fra skriftlig kommunikasjon, 

intervjuer i media, foredrag, kursing, utstillinger, arrangementer, 

rådgiving, mm. Man skiller gjerne mellom aktivitet rettet mot 

«allmennheten» og kommunikasjon rettet mot spesifikke 

brukergrupper. Begge deler kan inkluderes, i tråd med forskejller. 

Samfunnsbetydning (impact) I forskningsevaluering (på fagområdenivå og i prosjekter) er det i dag 

vanlig (for eksempel i NFR) at forskerne/forskningsmiljøene skal 

komme dokumentere hvordan, hvor og av hvem kunnskap som er 

produsert har blitt benyttet og har fått betydning. Her er det ikke 

nok å dokumentere hvordan kunnskapen har blitt spredd, 

dokumenteres på hvilke måter innsiktene er brukt i praksis, og 

gjerne vises til konkrete eksempler på bruk.   

Vi mener at dette ikke bør brukes som et formelt kriterium i 

forskervurderinger, men at man gjerne kan beskrive eksempler og 

ambisjoner.  

Innovasjonsaktivitet   Innovasjon her er knyttet til kommersiell anvendelse av kunnskap 

eller produkter fra forskning. Herunder regnes vanligvis bidrag til 

ulike faser i et teknologoverføringsløp (patenter, lisenser) eller 

annen kommersiell anvendelse av kunnskap (for eksempel 

bedriftsetablering).  

For å favne flere fag, kan man også legge vekt på forskeres 

eventuelle bidrag til sosial innovasjon (nye tjenester, ending av 

praksis, mm). Dette kriteriet vil dekkes under brukerorientering og 

samfunnsbetydning.  

Hva som er relevant varierer mye mellom fag, og kriteriene er heller 

ikke relevante for alle fagområder.  

Andre profesjonelle roller Bidrag til utvikling og gjennomføring av ulike profesjonelle aktiviteter 

og resultater fra disse; hovedsakelig tiltenkt aktiviteter utenfor 

akademia. Kan være annen arbeidserfaring, bistillinger, 

oppgaver/verv utenfor det rent akademiske, ol.  

UTDANNINGSFAGLIG 

KOMPETANSE, 
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MENTORERING OG 

VEILEDNING 

Utdanningsfaglig 

kompetanse 

Arbeidet utført av arbeidsgruppe for utdanningsfaglig kompetanse 

inkorporeres i vurderingsmatrisen her. 

Veiledning  Veiledning som hoved- og medveileder på master- og ph.d.-nivå 

Mentorering Uformell veiledning av kollegaer og spesielt overfor yngre forskere 

(på ph.d.- og post doc-nivå).  

 

Vurderingsmatrisen som et grunnlag for systematisk forskervurdering ved UiO i 

forbindelse med ansettelser og opprykk 
Arbeidsgruppens forslag til vurderingsmatrise er fleksibel slik at den samme strukturen kan benyttes 

ved vurdering av kandidater til ulike stillinger og innen ulike fagområder. Det er naturlig at hvert av 

de fem kompetanseområdene tillegges ulik vekt ved en gitt vurdering. Det vil derfor være behov for å 

tilpasse innholdet — hva man ønsker å vurdere ved en kandidat innen de fem kompetanseområdene 

— til fagområde og stillingsnivå. Det vil i mange tilfeller være naturlig at UiO setter krav — og yter 

nødvendig støtte — til ytterligere kompetanseheving innen utdanning og andre kompetanseområder 

i arbeidskontrakten for enkelte stillingskategorier. Dette gjelder særlig postdoktor og 

førsteamanuensis. I tabell 2 har vi satt opp et forslag til forventet progresjon innen de ulike 

kompetanseområdene for vurdering av kandidater til ulike stillinger ved søknadstidspunkt. Tabellen 

leses horisontalt og indikerer forventet progresjon på ulike kompetanseområder under et 

karriereløp. Tabellen indikerer IKKE en innbyrdes viktighet av de ulike kompetanseområdene opp 

mot hverandre.  

Postdoktor 
En nyutdannet ph.d., som søker en postdoktorstilling, kan ikke forventes å ha høy kompetanse på 

alle områder, og det bør legges størst vekt på oppnådde forskningsresultater og erfaringer og 

refleksjoner knyttet til forskningsprosessen. Selv om søkere til postdoktorstillinger ikke kan forventes 

å ha mye undervisningserfaring, bør motivasjon for undervisning, veiledning og mentorering 

vurderes for denne stillingskategorien. Kompetanse knyttet til faglig ledelse og samfunnsbidrag bør 

telle positivt i en ansettelsesprosess der det er relevant for stillingen. Ved rekruttering og tilsetning i 

postdoktorstillinger, bør det være et krav om utvikling av karriereplaner i tråd med 

vurderingsmatrisen.   

Førsteamanuensis 
For tilsetting som førsteamanuensis bør alle kompetanseområdene tillegges vekt i vurderingen. 

Forskning og utdanningsfaglig kompetanse/veiledning og mentorering bør veie tyngst, men det kan 

ikke forventes at de fleste har hatt mulighet til å utvikle det siste kompetanseområdet like mye som 

forskningsresultater før de er kommet til dette punkt i karrieren. Erfaringer knyttet til 

forskningsprosess, faglig ledelse og dokumenterte samfunnsbidrag bør også vektlegges og telle 

positivt i vurderingen.  

Professor 
Ved opprykk eller tilsetting som professor mener vi at det må forventes høy kompetanse innen alle 

områder. Utdanningsfaglig kompetanse bør tillegges samme vekt som forskningskompetanse og krav 

til begge være ufravikelige. Faglig ledelse, betydelige erfaringer med organisering og gjennomføring 
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av gode forskningsprosesser og kunne dokumentere konkrete bidrag til oppgaver som formidling, 

innovasjon og ulike samfunnsroller bør også tillegges betydelig vekt i vurderingssituasjoner.  

Forsker og lektor 
Ved å synliggjøre forskjellige kompetansekrav for forsker og for lektor, synliggjøres også 

kompetanseområder en tilsatt i postdoktor- eller ph.d.-stilling bør utvikle dersom vedkommende 

ønsker en slik karrierevei. Som for postdoktor- og førsteamanuensisstillinger bør god praksis være at 

det utvikles konkrete karriereplaner for disse stillingskategoriene.  

Tabell 2: Tabellen angir utviklingen en kandidat bør ha innenfor de ulike kompetanseområdene for positiv vurdering til neste 
stillingsnivå. Tabellen angir IKKE vekting av de ulike kompetanseområdene opp mot hverandre for vurdering til de ulike 
stillingsnivå. For noe stillingskategorier kan det være en viss fleksibilitet i krav til stillingsinnehaver og enkelte elementer kan 
i noen konkrete tilfeller telle. Dette er angitt som (+). 

 Stillingsstige for kombinerte stillinger    

 Postdoktor Første-
amanuensis 

Professor  Forsker 
(SKO1109) 

Lektor 

Forskningsresultater ++ +++ ++++  ++  

Forskningsprosess + ++ +++  +  

Faglig ledelse (+) + ++  (+) (+) 

Samfunnsbidrag (+) + ++  (+) (+) 

Undervisning, veiledning 
og mentorering  

(+) ++ ++++   ++ 

 

Endring i forskervurdering og betydning for fremtidig vurderingspraksis ved UIO 
I tabell 3 beskriver vi i hvilken grad vurdering av de ulike kompetanseområdene skiller seg fra vanlig 

praksis35 for forskervurdering og hvordan kriteriet vil ha betydning for forskervurdering fremover, 

spesielt med tanke på bruk av ulike vurderingsformer og dokumentasjonskrav.   

Tabell 3 viser at de fleste kompetanseområdene er å anse for en vesentlig endring fra dagens 

vurderingspraksis både med tanke på vurderingskriterier og dokumentasjonskrav. Dette gjelder 

spesielt forskningsprosess og samfunnsbidrag, i tillegg til nye former for forskningsresultater i tråd 

med open science prinsipper. En del av disse kompetanseområdene er beskrevet i retningslinjer for 

opprykk til faglige seniorstillinger og berøres trolig også i intervjuer/intervjukomiteer i dag. En tydelig 

endring ved implementering av vurderingsmatrisen vil være at flere av kriteriene vil omgjøres til 

eksplisitte kompetansekrav og derfor må vurderes av fageksperter. Det må også framheves at et 

bredere sett med vurderingskriterier må inngå i utforming av stillingsutlysninger/betenkninger og 

hvordan innstillinger utformes og behandles på ulike nivåer. 

I tråd med et bredere sett med kriterier vil bruk av matrisen også ha betydning for hva slags 

dokumentasjon som etterspørres i utlysninger og retningslinjer. Generelt sett vil de fleste av 

kriteriene måtte dokumenteres gjennom bruk av en «utvidet CV» og/eller en faglig mappe (dossier). I 

mappen må kandidatene beskrive sitt arbeid og vise til eksempler på arbeidsmåter og resultater og gi 

en refleksjon over egen praksis og faglig arbeid. Hvis dette skal ha reell betydning, må det ikke kun 

anses som en teknisk øvelse, men gjøres til gjenstand for faglig vurdering – og vises til i både 

sakkyndigrapporter og innstillingsdokumenter.  

                                                           
35 Arbeidsgruppen er klar over at vurderingspraksis varierer en god del i ulike fagområder, så poenget er å gi en 
overordnet beskrivelse med vekt på hva vi anser er vesentlige endringer.    
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Selv om flere av kriteriene er nye mener vi at de mest anvendte vurderingsformene i 

forskervurdering vil være de samme som tidligere. Det er likevel verdt å merke seg at siden langt 

flere sider ved faglig virke skal vektlegges, og sammenhengen mellom dem, betyr det at fageksperter 

må gis et videre oppdrag enn dagens praksis hvor de primært vurderer innsendte vitenskapelige 

bidrag. Grunnen til dette er at ulike sider ved forskningsprosessen og produksjon av andre typer av 

forskningsresultater enn publikasjoner, bør ha betydning for den overordnete vurderingen av 

kandidaters vitenskapelige bidrag. I konkrete vurderingssituasjoner bør man ikke vurdere de nye 

kompetanseområdene adskilt fra vitenskapelige resultater, og unnta disse fra fagfellevurderingen. En 

mulig konsekvens av dette er at sakkyndigkomiteer bør utvides med tanke på medlemmer og hva 

slags kompetanse medlemmer av sakkyndig komiteer skal besitte.  

Tabell 3: UIO FVM – forskjeller og likheter med etablert vurderingspraksis 

 Forskjell fra etablert 

vurderingspraksis 

Relevante 

evalueringsformer 

Dokumentasjon av 

kompetanse 

FORSKNINGSRESULTATER    

Vitenskapelige 

publikasjoner 

I noen grad 

Åpen forskning og helhetlig 

vurderingsformer 

Fageksperter 

  

Tilpasses vanlige krav (CV, 

innsendt dokumentasjon 

og faglige bidrag) 

Datasett Ja Fageksperter 

  

CV 

Innsending av andre typer 

resultater til vurdering   

Verktøy og metoder Ja Fageksperter 

  

CV 

Innsending av andre typer 

resultater til vurdering   

Ekstern finansiering av 

forskning 

I noen grad  

Vanligvis ikke et formelt 

krav, men vektlegges i 

utlysningstekster 

Intervjukomite  Utvidet CV (dossier) 

Faglige presentasjoner Varianter av dette er trolig 

vanlig i mange fag 

Fageksperter 

  

CV 

Kunstneriske bidrag       

FORSKNINGSPROSESS    

Forskningssamarbeid Ja Fageksperter og 

intervjukomite 

Utvidet CV (dossier) 

Tverrfaglighet og tverrfaglig 

samarbeid 

Ja Fageksperter og 

intervjukomite 

Utvidet CV (dossier) 

Forskningsintegritet Ja Fageksperter og 

intervjukomite 

Utvidet CV (dossier) 

Bruker-involvering Ja Fageksperter/ 

intervjukomite  

Utvidet CV (dossier) 

Folkeforskning  Ja   Utvidet CV/dossier - 

eksempler 

FAGLIG LEDELSE    
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Formelle lederoppgaver Nei Intervjukomite CV 

Uformelle lederoppgaver Ja Fageksperter og 

intervjukomite 

Utvidet CV (dossier) 

SAMFUNNSBIDRAG    

Formidling  Ja 

Etterspørres sjelden i 

utlysninger, oftere i 

opprykk (men varierer 

trolig) 

Fageksperter og 

intervjukomite 

  

Utvidet CV (dossier) 

Samfunnsbetydning 

/impact  

Ja 

 

Fageksperter og 

intervjukomite 

Utvidet CV (dossier) og 

eksempler 

Innovasjon  Ja (primært relevant i 

STEM)  

Fageksperter og 

intervjukomite 

 

Utvidet CV (dossier) og 

eksempler 

Andre profesjonelle roller Ja 

Etterspørres sjelden i 

utlysninger, oftere i 

opprykksaker 

Intervjukomite 

  

Utvidet CV (dossier) 

  

UNDERVISNING, 

MENTORERING OG 

VEILEDNING 

   

Veiledning  Nei Intervjukomite Utvidet CV, del av teaching 

dossier 

Mentorering Ja Intervjukomite Trolig vanskelig å 

dokumentere, men kan 

beskrives.  

 

 

Bruk av matrisen i ulike faser i rekrutteringsprosessen 
Rekruttering av ny medarbeider forgår i tre trinn; utlysning av stilling, vurdering av søkere og 

tilsetting. Hvert av trinnene har sin egen dynamikk og kan deles inn i flere etapper. For at ansettelsen 

skal bli god og rettferdig er det viktig å sikre kvalitet og åpenhet i hvert trinn av prosessen.  

Utlysning 
Det er viktig at UiO-KVM tas i bruk når utlysningen skal lages slik at fagmiljøet allerede på dette 

tidspunktet er tydelige på hvilke kvalifikasjoner som etterspørres og vil bli vurdert. På denne måte 

kan potensielle søkere vurdere hvordan egen kompetanse passer med utlysningen. Den faglige 

avgrensingen av stillingen må også være tydelig og beholdes uendret gjennom hele 

rekrutteringsprosessen.  

Sorteringskomite 
Som beskrevet over åpner UiOs reglement for bruk av sorteringskomite, og dette kan være 

hensiktsmessig der det er forventet et stort antall søkere. Både bruken av sorteringskomite og hvilke 

kriterier sorteringskomiteen skal sile etter, bør komme frem av utlysningsteksten. F.eks. dersom 

sorteringskomite kun skal vurdere forskningsresultater og undervisning bør dette gjøres klart i 
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utlysningsteksten. Dersom sorteringskomiteen vurderer faglig tilpassing bør definisjonen her være 

vid. Det er naturlig at en sorteringskomite benytter metrikk i sitt arbeid, men bibliometri bør ikke 

benyttes alene uten parallelle kvalitative vurderinger. 

Sakkyndig komite  
Arbeidet til sakkyndig komite er det som vil påvirkes mest dersom UiO implementerer en 

vurderingsmatrise slik arbeidsgruppa anbefaler. Det må derfor lages en tydelig instruks til sakkyndig 

komite der det går frem hvilke kvalifikasjoner komiteen skal vurdere og hvor tungt de ulike 

kompetansene skal vektes. Komiteen bør kunne vurdere samtlige hovedelementer i matrisen på en 

helhetlig måte, samt faglig tilpasning til stillingen. Det er allikevel naturlig at sakkyndig komite legger 

størst vekt på forskningsresultater og -prosess samt utdanningsfaglig kompetanse, i tillegg til 

dokumentert aktivitet på de andre områdene. Ved en utvidelse av kvalifikasjoner som komiteen skal 

vurdere, kan det være naturlig å bruke flere eksperter i slike komiteer og også sikre at deres 

kompetanse dekker flere kompetanseområder. Sakkyndig komites rapport rangerer de beste 

kandidatene (3-5 eller flere) og danner grunnlag for å avgjøre hvilke kandidater som kalles inn til 

intervju. 

Intervjukomite 
Intervjuekomiteen bør fokusere på elementer i matrisen der det kan være behov for 

oppfølgingsspørsmål og en mer narrativ redegjørelse for å vurdere kandidatene på en skikkelig måte. 

Dette kan f.eks. være forskningsprosess, samfunnsbidrag og undervisning/veiledning/mentorering. I 

forbindelse med intervju, benytter de fleste enheter ved UiO prøveforelesning, ofte med 

tilstedeværelse av studenter, som får anledning til å komme med tilbakemelding på kandidatenes 

pedagogiske evner. Dette er en god praksis og rådet fra studentene bør inkorporeres i 

intervjukomiteens rapport. Det er også viktig at intervjukomiteen, samt referanseintervju, benyttes 

til å vurdere personlig egnethet. Intervjukomiteen skriver en rapport, som sammen med sakkyndig 

komites rapport oversendes innstillingsorganet. Samlet sett bør disse to rapportene utfylle 

hverandre og dekke alle kompetanseområder i UiO-KVM. De områdene som er grundig behandlet av 

sakkyndig komite bør derfor ikke være sentrale i intervjukomiteens arbeid. 

Innstillingsorgan 
Enten innstillingsorgan er instituttstyre eller et annet kollegialt organ bør prosessen for innstilling 

følge samme rutine. I dag er det ofte slik at intervjukomiteen skriver et forslag til innstilling der 

sakkyndig komites vurdering inngår som en del av grunnlaget til intervjukomiteen (se figur 1). Vi 

foreslår at flere kompetanser skal vurderes av sakkyndig komite og at innstillingsorganet skal 

eksplisitt vurdere både rapporten fra den sakkyndige komiteen og fra intervjukomiteen, slik at alle 

kompetanseområder i UiO-KVM er dekket. Dermed vil både sakkyndig komites rapport og 

intervjukomiteens rapport danne selvstendige bidrag til en helhetsvurdering i innstillingsorganet. Der 

innstillingsorganet er instituttstyret er dette organet også ansvarlig for instituttets strategi og 

overordnede planer. Tilsetting av fast vitenskapelig ansatte er en avgjørelse av stor strategisk 

betydning for instituttene og instituttstyret bør gjøre en helhetsvurdering av kandidatene basert på 

sakkyndig komite og intervjukomiteen rapport, som er i tråd med instituttets strategi. 

Ansettelsesutvalg (AU) 
Det er arbeidsgruppens oppfatning at ansettelsesutvalgets primære oppgave er å kvalitetssikre hele 

ansettelsesprosessen fra utlysning til innstilling. Dersom AU er av den oppfatning at prosessen ikke 

tilfredsstiller forskriftsmessige krav bør saken sende tilbake til det organ eller komite som har begått 

en feil slik at den kan behandles på nytt fra dette punktet. 
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Vedlegg 

1. Bakgrunn 

Som en del av UiOs arbeid med åpen forskning, vedtok universitetsledelsen høsten 2019 å 

sette ned ei arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til hvordan forskning og 

forskerkvalifikasjoner kan vurderes ved UiO i forbindelse med søknader, ansettelser og 

opprykk. 

Det er en internasjonal trend at forskningen åpnes slik at samfunnet for øvrig får tilgang til 

forskningsresultater og et større innsyn i prosessene som ligger bak. Ikke minst er det en 

forventning om at offentlig finansiert forskning skal være offentlig tilgjengelig. Åpen 

forskning handler blant annet om demokratisering av kunnskap og å sikre forskningens 

integritet 

Til tross for variasjoner mellom fagområder, har en dominerende modell vært at 

forskningsresultater publiseres i vitenskapelige tidsskrifter med relativt begrenset leserkrets. 

Innen de fleste forskningsområder finnes det et hierarki blant disse tidsskriftene og forskere 

har til dels blitt evaluert på bakgrunn av hvor de publiserer sine forskningsfunn. San 

Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), utviklet i desember 2012, utfordrer 

forskningsinstitusjoner til å finne bedre metoder for evaluering av forskere og forskning med 

fokus på kvaliteten i artikkelen heller enn hvor den er publisert. DORA-deklarasjonen er 

imidlertid mer orientert mot hva man ikke skal gjøre og hvilke indikatorer man ikke skal 

bruke, enn mot hva man skal/bør gjøre og hvordan kvantitative mål kan brukes på en 

hensiktsmessig måte. Dette er noe av bakgrunnen for at UiO ikke har signert erklæringen og 

at denne arbeidsgruppa ble etablert.  

1.1 Mandat og arbeidsgruppe 

Følgende arbeidsgruppe ble oppnevnt: 

 Professor Finn-Eirik Johansen, leder (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 

 Professor Taran Mari Thune (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) 

 Professor Helge Jordheim (Det humanistiske fakultet) 

 Førsteamanuensis Sofie A.E. Høgestøl (Det juridiske fakultet og Akademiet for yngre 

forskere) 

 Seniorrådgiver Margaret Louise Fotland (Avdeling for forsknings og 

innovasjonsadministrasjon) sekretærer. 

Arbeidsgruppa ble gitt følgende mandat: 

Arbeidsgruppen skal utvikle et grunnlag for hvordan forskning og 

forskerkvalifikasjoner kan vurderes ved UiO i forbindelse med søknader, ansettelser 

og opprykk. Arbeidet skal ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres nasjonalt 

(UHR), men tilpasses UiO og ivareta UiOs autonomi. UHRs arbeidsgruppe for åpen 

evaluering av forskning skal levere veiledere i slutten av 2020. 

Arbeidsgruppen skal kartlegge hva som gjøres ved UiO på området og også se på hva 

som gjøres nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen skal levere en rapport som 

kan danne grunnlag for politikk og retningslinjer for evaluering av forskning og 

forskerkvalifikasjoner ved UiO. Et sentralt punkt vil være å finne praktiske løsninger 
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med mer bevissthet rundt bruk av kvantitative mål. Arbeidsgruppen skal komme med 

forslag til hvordan UiO kan inkludere flere typer forskningsresultater, som f.eks. 

datasett og programvare, samt grad av åpenhet i forskningsprosessen som kriterier i 

evalueringen. Rapporten skal ivareta hele UiOs bredde, skal kunne fungere som et 

verktøy for enhetene og bidra til å øke UiOs kompetanse på området. 

Forum for forskningsdekaner brukes som referansegruppe underveis. Rapporten 

sendes på bred høring internt ved UiO. 

1.2 Gruppas arbeid 

Arbeidsgruppa har hatt <antall> møter. 

Arbeidsgruppa har kartlagt eksisterende retningslinjer og praksis for evaluering av forskere 

ved tilsettinger og opprykk, og sett på nasjonalt og internasjonalt arbeid på området. 

Medlemmer av arbeidsgruppa deltok på EUAs webinarserie om Academic Career 

Assessment in the Transition to Open Science. 

I tillegg til arbeidsgruppas medlemmer har forsker Ingvild Reymert (NIFU, UiO) deltatt på 

ett møte for å presentere funn fra sin forskning på ansettelsesprosesser ved universitetet. 

Følgende temaer har vært oppe til diskusjon i arbeidsgruppas møter: 

 Mandat 

 Arbeidsform og tidsplan 

 Nasjonalt og internasjonalt arbeid på området 

 Rutiner for ansettelser ved UiO 

 Tilpasning av Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM) til UiO 

2. Kartlegging 

2.1 Relevant nasjonalt regelverk 

Lov om universiteter og høyskoler 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15) 

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129) 

2.2 Retningslinjer og praksis ved UiO 

UiOs rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger: 

https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/rekrutteringspolitikk/rekruttering-

vitenskapelige.html 

Retningslinjer for ansettelser og opprykk: 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/ 

 

2.3 Andre retningslinjer og praksis 
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 Dora-erklæringen (https://sfdora.org/)  

 Leiden-manifestet (http://www.leidenmanifesto.org/)  

 Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices, inkl. OS-

CAM 

(https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf#vi

ew=fit&pagemode=none) 

 Cultivating Pathways of Intellectual Leadership (CPIL)-rammeverk, Michigan State 

University (https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/04/23/staying-

with-the-trouble-designing-a-values-enacted-academy/)  

 Nederlandsk “UHR” – Room for everyone’s talent 

(http://vsnu.nl/recognitionandrewards/wp-content/uploads/2019/11/Position-

paper-Room-for-everyone’s-talent.pdf)  

 INORMS Research Evaluation Working Group 
(https://inorms.net/activities/research-evaluation-working-group/), inkl. SCOPE – 

en femstegs prosess for ansvarlig evaluering 

 UHR 

2.4. Annet arbeid ved UiO 

 Merittering av undervisning (https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/undervisning/merittering.html)  

 Karrierestøtte til forskere i tidlige karrierefaser 

(https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/03-10/v-sak-5-

oppfolging-av-karrierepolitisk-tiltaksplan---standarder-for-karrierestottende-

tiltak.pdf)  

 Andre arbeidsgrupper innenfor åpen forskning: Åpen publisering, åpne data 
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Veileder for vurdering i 
akademiske karriereløp
NOR-CAM - En verktøykasse
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1 
En styrket agenda for åpen forskningspraksis. 
Mye tyder på at åpenhet i tiden fremover vil være 
integrert i all kunnskapsproduksjon og formidling. 
Over tid vil åpen forskning bli den nye normalen. 
Det vil da være naturlig at alle resultater, aktiviteter 
og kompetanser vurderes i lys av mål om åpen 
forskning. Åpen forskningspraksis vil derfor spille 
inn på hvordan karrierer vurderes.

Ønske om å inkludere en større bredde av 
kompetanser, ikke minst på undervisnings-
området. 
En rekke aktiviteter som vitenskapelige ansatte ut-
fører i henhold til institusjonenes formål og oppgaver 
blir ikke systematisk vurdert eller verdsatt. Indivi-
duelle forskningsprestasjoner i form av publiserte 
forskningsresultater blir sterkere insentivert enn 
andre oppgaver, og individuelle prestasjoner blir 
vektlagt tyngre enn oppgaver som utføres i samar-
beid med andre. Mange argumenterer for en bedre 
balanse i vurderingen av de ulike nøkkelaktivitetene.

Å motvirke en ofte ensidig vekt på kvantifisering 
av forskningsresultater. 
Den implisitte og altfor ensidige vektleggingen av 
tellbare forskningsresultater og tradisjonelle, kvanti-
fiserbare indikatorer å måle disse med (f.eks. antall 
publikasjoner, h-indeks og Journal Impact Factor) er 
blitt en utfordring i mange miljøer. Disse viser ikke 
hele bildet av forskningsaktiviteten og dekker heller 
ikke andre aktiviteter og kompetanser som forventes 
i en akademisk karriere. 

Arbeidsgruppen foreslår derfor et mer fleksibelt og 
helhetlig rammeverk for arbeidet med vurdering 
i akademiske karriereløp. Ambisjonen har vært å 
utvikle en veileder som tar hensyn til de tre punktene 
over: mer åpenhet, større bredde i vurderingene, og 

med helhetlige vurderinger som motsats til ensidig 
bruk av indikatorer. Veiledningen er et forslag til en 
systematikk i hvordan de ulike elementene vurderes på 
og hvordan de kan kombineres til ulike formål og behov. 

Veiledningen og det tilhørende rammeverket for 
vurdering skal kunne brukes 

  • av de akademiske institusjonene ved utlys ning  
   og ansettelse av vitenskapelig personale 
  • ved prosesser knyttet til opprykk fra ett viten-
   skapelig karrieretrinn til det neste 
  • av eksterne finansieringskilder ved vurdering  
   av prosjektledere og medarbeidere i forbindelse  
   med forskningssøknader 
  • av den enkelte ansatte i egen karriereutvikling 

Et viktig mål med veiledningen og rammeverket er 
å gjøre vurderingsprosessene mer transparente og 
forutsigbare, både for den enkelte og for institusjonene. 
Hvilken kompetanse trengs til stillingen som skal 
fylles? Hvor godt passer egen kompetanse til stillingen
som er utlyst? Hvilke krav stilles ved opprykk? 
Veilederen er fleksibel, men tilbyr en systematisk og 
strukturert ramme for vurderinger. Gjennom å legge 
vekt på ulike kompetanser til ulike oppgaver/stillinger/
karrierestadium kan vurderingene tilpasses både den 
enkeltes karriere og institusjonens behov. Dette vil 
bidra til større åpenhet om hvilke vurderingskriterier 
som det legges vekt på når, noe som vil bidra til økt 
forutsigbarhet, ikke minst for søkere. Dette vil også 
legge et bedre grunnlag for karriereoppfølging gjennom 
hele det akademiske løpet.

Ansvaret for å sette en slik ny praksis ut i livet ligger 
lokalt på institusjonene og i fagmiljøene. Veiled-
ningen skal være til hjelp ved oppfølging i form av 
konkrete endringer i rutiner ved utlysninger og ved 
oppnevning og veiledning av sakkyndige komitéer 

Sammendrag 
De siste årene har initiativer til å videreutvikle måter å 
vurdere forskningskvalitet og akademiske karrierer på 
økt i omfang og styrke. Noen av de viktigste endrings-
prosessene som bidrar til disse diskusjonene er: 

4
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5

og tilsettingsutvalg. Behovet for en bredere vurderings-
praksis kan ofte være forankret i institusjonsledelsen, 
men reell endring skjer først når dette blir praksis i 
den enkelte vurderingskomite.

Forskermobilitet og finansiering over landegrensene 
gjør at norsk alenegang på dette området gir liten 
mening. Videreutvikling av hvordan vitenskapelige 
karrierer vurderes og hva som er kvalitet diskuteres 
også internasjonalt. Tilsvarende arbeid pågår nå i 
flere andre land, bl.a. i. Nederland, Finland, Spania, 
samt i EU. Innenfor rammen av Horisont Europa 
starter nå et arbeid med å reformere forskningsvur-
deringssystemet og en anser at det er behov for å 
redefinere begreper som kvalitet og «excellence»1 . 

Arbeidet med vurdering av akademiske karrierer er 
del av en større nasjonal diskusjon om endringer 
knyttet til vitenskapelige stillinger. Arbeidsgruppens 
forslag er derfor også relevant for følgende prosesser:
Kunnskapsdepartementets arbeid med en nasjonal 
strategi for forskerrekruttering og karrierevei er i 
forskning og høyere utdanning. 

Stillingsstrukturutvalget, som ser på forslag til videre-
utvikling av stillingsstrukturen for vitenskapelige 
stillinger (nedsatt av UHR, Forskerforbundet, Akade-
miet for yngre forskere og Komite for kjønnsbalanse 
og mangfold i forskning (Kif)).

KDs utviklingsprosjekt for et overordnet rammeverk
for evaluering av institusjoner og fagområder for 
forskning og utdanning i Norge.

Arbeidsgruppens hovedanbefalinger:

Seks prinsipper:
1.  Hva er kvalitet? Balanse mellom kvantitative og  
 kvalitative mål
 Bibliometriske indikatorer bør brukes med var 
 somhet og suppleres med annen informasjon

2.  Alle skal ikke gjøre alt
 Flere kompetanser bør være meritterende, men  
 kravene legges ikke oppå hverandre. Det er  
 UH-institusjonene som skal oppfylle lovens  
 formål om forskning, utdanning og samfunnsef 
 fekt, ikke hver enkelt vitenskapelig ansatt 

3.  Åpen forskningspraksis som bærende prinsipp 
 Alle resultater, aktiviteter og kompetanser vurderes i  
 lys av mål om åpen forskning

4. Transparens i vurderingen og synliggjøring av  
 hva som er meritterende
 De som skal vurderes må vite hvilke kriterier som  
 vil benyttes og få innsyn i hvordan de er brukt

5.  Fremme kjønnsbalanse og mangfold
 Endringer i vurderingskriteriene skal ses i lys av  
 bedre kjønnsbalanse og mangfold

6.  Være til hjelp for utforming av utlysninger og  
 vurderingsprosesser lokalt
 Den nasjonale veilederen skal kunne brukes kon 
 kret ved institusjonene og i fagmiljøene

Forslag:
1.  Å etablere et helhetlig rammeverk for vurdering  
 av akademiske karrierer som:

 balanserer kvantitative og kvalitative mål og  
 dokumentasjonsformer for faglig kvalitet og  
 kompetanse

 muliggjør ulike karriereløp og fremmer høy  
 kvalitet på de tre nøkkelområdene: utdanning,  
 forskning og samspill med samfunnet

 anerkjenner de vitenskapelig ansattes uavhen 
 gighet og individuelle kompetanser og deres  
 prestasjoner i grupper og gjennom samarbeid

 verdsetter åpne forskningspraksiser (inkludert  
 åpne vurderingssystemer)

 oppmuntrer til akademisk ledelse av høy kvalitet

2.  Å utnytte muligheten til å utvikle en norsk vurde- 
 ringsmodell i nær dialog med aktører internasjo- 
 nalt fordi:

 endringer i vurderingskriteriene kan ikke   
 gjøres av ett land alene
 
 en norsk modell kan inspirere internasjonalt.

3. Det foreslås å ta i bruk en matrise for vurdering 
av faglige resultater, kompetanse og erfaring - 
Norwegian Career Assessment Matrix (NOR-CAM) 2
 - som vil fungere som en verktøykasse for et slikt 
vurderingssystem. NOR-CAM vil synliggjøre seks 
kompetanseområder gjennom systematisk doku-
mentasjon og refleksjon:

4. At det utvikles en «automagisk CV-funksjon» i 
forskningsinformasjonssystemet som muliggjør 
uthenting av data som kan benyttes til å doku-
mentere kompetanser og resultater i egen karriere, 
blant annet ved søknader om stillinger, opprykk og 
eksterne midler.
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Myndigheter:
 • Kunnskapsdepartementet: Innarbeide 
  prinsippene for NOR-CAM i det nye nasjonale  
  rammeverket for evaluering av norsk forskning  
  og høyere utdanning 
 • Unit: Videreutvikle modul for enkel import,  
  registrering og uthenting av dokumentasjon  
  av resultater og kompetanse («Automagisk  
  CV-funksjon»).

6

Hvem gjør hva?:
Institusjonene:
 • NOR-CAM og prinsippene bak forankres i 
  institusjonens akademiske ledelse og innarbeides 
  i institusjonens karriere- og HR-politikk.

 • Institusjonene oppdaterer sine retningslinjer  
  for utlysning av akademiske stillinger og for  
  vurdering i forbindelse med ansettelse og 
  opprykk.

 • Vitenskapelige vurderingskomiteer følges opp  
  for å sikre at det nye systemet implementeres i  
  praksis.

De vitenskapelig ansatte:
 • Bruke NOR-CAM til å bygge en akademisk  
  karriere med elementer fra hele bredden av  
  faglige opp gaver og gjennom hele karrieren.

Eksterne finansieringskilder:
 • Legge NOR-CAM til grunn ved vurdering av 
  søkeres og prosjektdeltakeres kompetanser 
  ved vurdering av forskningsprosjekter.

2 
 NOR-CAM bygger på The Open Science Career Evaluation Matrix (OS-CAM) som er en matrise utviklet av en EU-arbeidsgruppe som 

har stått sentralt i EUAs ekspertgruppe for Open Science/Science 2,0 Se OS-Cam.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1
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Mandat og avgrensninger
Arbeidsgruppen for åpen evaluering ble etablert i forbindelse 
med UHRs tiltaksplan for Åpen forskning. Et utgangspunkt 
for arbeidsgruppen er behovet for endringer av hvordan 
forskere og forskning vurderes i lys av åpen forskning. 
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid høsten 2019 og har 
arbeidet i nært samspill med tilsvarende prosesser i flere 
andre europeiske land, samt i EUA og EU.

Arbeidsgruppens mandat
«Arbeidsgruppen skal utarbeide veiledende prinsipper 
for vurdering og evaluering av forskning knyttet til 
søknadsevalueringer av forskningsprosjekt, samt an-
settelser og opprykk. Forskningskvalitet er flerdimen-
sjonal, fagavhengig, og kontekstavhengig, og vurdering 
av forskning og forskere må ta hensyn til dette. Det vil 
være nødvendig å se på hvilke resultater, prosesser og 
aktiviteter som er relevante å inkludere i ulike sammen- 
henger. Et sentralt punkt blir å vurdere hvordan man 
kan forholde seg til grad av åpenhet når forskning 
evalueres. Veiledere for hvordan kvalitet kan evalueres i 
ulike praktiske sammenhenger vil bidra til gjennomsik-
tighet og forutsigbarhet i forskningssystemet.

I arbeidet med veilederne vil arbeidsgruppen kunne ta 
utgangspunkt i følgende temaer og problemstillinger:
 
 • Hvordan bruk av bibliometriske analyser og 
  indikatorer kan inngå i vurdering av forskere og  
  forskning. 

 • Hvordan åpenhet i ulike faser av forsknings-
  prosessen kan vurderes. 

 • Hvordan andre publikasjoner enn tradisjonelle
  vitenskapelige artikler, antologikapitler og mono-
  grafier, samt datasett, kildekode, programvare  
  og andre resultater av forskning kan inngå i en 
  vurdering. 

 • Hva en god implementering av DORA kan bety i  
  praksis. 

 • Flerspråklighet i formidling av forskning 
  (Helsinki- initiativet). 

 • Til veiledere for ansettelser og opprykk vil det  
  være  nødvendig å vurdere hvordan The Open  
  Science Career Evaluation Matrix (OS-CAM) kan  
  anvendes i en norsk kontekst.»

Arbeidsgruppens sammensetning
Finn-Erik Johansen, 
professor, Universitetet i Oslo leder
Alexander Refsum Jensenius, 
professor, Universitetet i Oslo, norsk representant i 
EUAs ekspertkomite for Science 2.0/Open Science
Kikki Flesche Kleiven, 
førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Tor Grande,
prorektor forskning, NTNU
Gunnar Sivertsen, 
forsker, R-Quest, NIFU
Katerini Storeng, 
førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Akademiet for 
yngre forskere
Rune Rambæk Schølberg, 
spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Sekretariat:

Ragnar Lie, 
seniorrådgiver, UHR
Herman Strøm, 
seniorrådgiver, UHR og USN
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Om begreper og avgrensinger
Forskere og vitenskapelig ansatte
I dagligtale brukes ofte forskere og vitenskapelig 
ansatte om hverandre. Mange vitenskapelig ansatte er 
lektorer, som ikke nødvendigvis har forskerbakgrunn. 
En del er forskere uten å undervise. Andre igjen har 
lederoppgaver, mens mange bruker mye av sin tid 
på innovasjon eller ulike former for samfunnskontakt. 
Arbeidsgruppen vil derfor hovedsakelig bruke viten-
skapelig ansatte for å beskrive denne gruppen. 

Vurdering av personer vs. prosjekter vs. 
karrierer
Hovedfokus i denne rapporten er på vurdering av 
personers kompetanse i karriereløp, i første rekke 
med tanke på hva som vektlegges og vurderes i 
forbindelse med ansettelse i vitenskapelig stilling
og opprykk i en stillingsstige. Hvordan dette 
gjøres er også selvsagt relevant for vurdering av 
prosjekter som vurderes for finansiering, f.eks. i 
Norges forskningsråd, men da primært knyttet 
til vurdering av kompetansen til prosjektleder og 
prosjektmedarbeidere, ikke til prosjektbeskrivelsen. 
Imidlertid vil kravene til eksterne forskningsbevilg-
ninger som nå innføres i forbindelse med åpen 
publisering (Plan S), FAIR data 3 , etc. samsvare 
med vurderingskriterier som arbeidsgruppen 
legger til grunn. 

Når vi bruker «vurdering i karriereløp» handler det 
om vurderinger på gitte tidspunkt i en persons karriere, 
ikke vurdering av hele karrierer.

Evaluering vs. vurdering
Arbeidsgruppen vil i det videre bruke vurdering 
(assessment) i forbindelse med enkeltpersoners 
kompetanse, erfaring og resultater, mens evaluering 
(evaluation) mener vi best betegner en samling av 
vurderinger på et aggregert nivå, f.eks. på et fag-
område, en satsing, et program eller en institusjon. 
Hvordan man vurderer enkeltpersoner og kompe-
tanseområder vil likevel utgjøre delkomponenter 
i en evaluering, og arbeidsgruppens anbefalinger 
vil derfor være relevante f.eks. for departementets 
utviklingsprosjekt for evaluering av norsk forskning 
og utdanning.4  

Hva er åpen forskning?
Arbeidsgruppen har valgt å benytte seg av definisjo-
nen fra Forskningsrådets policy for åpen forskning
fra 2020: «Åpen forskning vil si åpenhet og kunn-
skapsdeling i forskningsprosesser slik at kunnskap 
gjøres tilgjengelig på tvers av fagmiljøer, sektorer og 
landegrenser. Begrepet åpen forskning omfatter
hele forskningsprosessen, fra initiering via finansiering 
og gjennomføring av forskningen til dataforvaltning, 
analyse, vitenskapelig publisering, vitenskapelig 
syntese og kommunikasjon. Begrepet favner 

dermed vidt og brukes også til å betegne for ek-
sempel åpent samarbeid, åpen fagfellevurdering, 
åpne arbeidsmetoder, åpne utdanningsressurser, 
forskningsintegritet, ansvarlighet og involvering av 
brukere og befolkning.» 5 

Vurdering av akademiske karrierer i lys av 
åpen forskning
Ettersom dette arbeidet har beveget seg fremover 
(og i tråd med mandatet) har arbeidsgruppens for-
slag konvergert mot et forslag til en generell veileder 
for vurdering av akademiske kvalifikasjoner, altså 
ikke bare knyttet til åpen forskning. Vi tror dette 
også fanger opp et behov ved flere institusjoner 
som støtter prinsippene for åpen forskning og som 
har signert DORA-erklæringen (se faktaboks), men 
som kan oppleve at det er utfordrende å følge opp 
prinsippene i praksis.

3 
FAIR Data principles: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (Wilkinson et al., 2016) Se også: https://www.go-fair.org/fair-principles/ 

4
 https://khrono.no/behov-for-koordinering-av-det-norske-evalueringsregimet/524577 

5 
Se også EUs definisjon av Open Science og Foster’s Open Science Taxonomy. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_

factsheet-open-science_2019.pdf https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science?page=6
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3 
Ved ansettelse og opprykk legges det stor vekt på 
forskningsresultater, oftest forstått som publikasjo-
ner i tidsskrifter eller bøker. Etter forskriftsendring 
i 2019 skal utdanningsfaglig kompetanse også 
vektlegges ved ansettelse og opprykk. Kompetan-
ser knyttet til formidling, innovasjon, samarbeid og 
ledelse skal også være meritterende, men praktiseres i 
ulik grad og det er ikke noe systematisk rammeverk 
for hvordan dette dokumenteres eller vurderes. 
Parallelt med dette er det en stor bevegelse i retning 
av mer åpenhet i forskning, nasjonalt og internasjonalt. 
Dette gjelder ikke bare krav til å publisere åpent, men 
også åpen tilgjengeliggjøring av data (FAIR data), 
forskningsprosesser, kildekode, mm. Med andre ord 
er det i dag er en ubalanse i hvordan disse nøkkelom-
rådene verdsettes. 

I tillegg vil mange si at dagens vurderingssystem 
ikke bygger opp under behovet for både samarbeid 
og individuell konkurranse. Det er derfor behov for et 
felles nasjonalt (og med tiden internasjonalt) ramme-
verk for å synliggjøre hva som er meritterende slik 
at dette kan dokumenteres av den vitenskapelig 
ansatte og vurderes av en arbeidsgiver. Det samme 
gjelder ved vurdering av forskningsprosjekter, for 
eksempel hos Norges forskningsråd eller andre 
finansiører. Dette er ikke minst viktig for yngre aka-
demikere som skal bygge en karriere i akademia, 
og for å oppnå bedre kjønnsbalanse og mangfold i 
akademia. Det vil også åpne for å kunne vektlegge 
ulike kompetanser på nøkkelområdene forskning, 
undervisning, formidling, samspill med samfunnet og 
ledelse når forskergrupper skal rekrutteres, og at det 
blir lettere å utvikle ulike karriereveier i akademia. 
Arbeidsgruppen mener at det ikke er behov for en 

omfattende reform. Sammenlignet med mange 
andre land er det i Norge allerede vanlig at flere 
dimensjoner trekkes inn i vurderingen av vitenskapelig
ansatte. Det gjøres som regel også en kvalitativ 
vurdering av søkerens eller den ansattes kompetanse. 
Gjeldende praksis for ansettelse (og opprykk) ved 
norske UH-institusjoner er derfor allerede i ganske 
godt samsvar med prinsippene for et bredere vurde-
ringsgrunnlag. For eksempel er det vanlig å ta hensyn 
til mer enn bare publikasjoner og bibliometriske mål 
som indikatorer for forskningskvalitet.8 I en vanlig 
ansettelsesprosess for en vitenskapelig stilling ved 
et norsk universitet vil en innstilling fra en sakkyndig 
komite inneholde en kvalitativ vurdering av (oftest de 
viktigste) innleverte vitenskapelige arbeidene, opp-
summert i en helhetlig vurdering av faglige styrker 
og svakheter. Ofte skjer vurderingen på basis av en 
nokså åpen utlysning, med liten grad av konkrete vur-
deringskriterier. Til forskjell fra tilsvarende prosesser i 
andre land er det dessuten stor åpenhet om vurderin-
gene ved ansettelser, bl.a. ved at søkeren får tilsendt 
komitéinnstillingen for eventuell kommentar. 

Etter at ny forskrift trådte i kraft 1.9.2019, skal søkeres 
utdanningsfaglige kompetanse vurderes. Det er 
lagt inn krav til grunnleggende kompetanse for 
ansettelse som førsteamanuensis, og utvikling i den 
utdanningsfaglige kompetansen for å kvalifisere til 
professorstilling. Ved ansettelser vil de høyest rangerte 
kvalifiserte kandidatene bli innkalt til intervju, og 
ofte også en prøveforelesning. Her står både faglig 
kvalitet og profil samt øvrige kompetanseområder 
på agendaen, herunder også evne til samarbeid og 
bidrag til et faglig/institusjonelt fellesskap. 

Behov for videreutvikling
Utfordringene 
Med utgangspunkt i UH-institusjonenes brede samfunns-
oppdrag forventes det at de vitenskapelig ansatte utfører
en lang rekke oppgaver. Dette ligger i UH-loven6 og til-
hørende Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger7. Mange av disse oppgavene vurderes 
ikke systematisk i dag. 

6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
7 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
8 Her er det imidlertid en del forskjeller mellom fagområder. I noen fag legges det vært stor vekt på bibliometriske parametre og rangering av      

publikasjonskanaler. 9
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Videre har flere norske UH-institusjoner samt 
Forskningsrådet signert DORA-erklæringen som 
anbefaler at indikatorer på tidsskriftsnivå, som for 
eksempel Journal Impact Factor (JIF) ikke skal 
benyttes til å vurdere den vitenskapelige kvaliteten på 
enkeltartikler9.  For Forskningsrådet har dette blant 
annet bidratt til at eksperter nå blir bedt om å se bort 
fra slike indikatorer når de vurderer forskeres oppgitte 
publikasjoner i prosjektsøknader. 

Utfordringen er imidlertid at vurdering til ansettelse,
opprykk eller forskningsfinansiering ikke gjøres 
innenfor noe enhetlig rammeverk eller et felles sett 
vurderingskriterier. Forskriften sier «Vitenskapelig 
nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller 
nasjonale standarder10 ». Dette er i noen grad spesifi-
sert videre i institusjonenes egne forskrifter11 og på 
noen fagfelt har man gått sammen om nasjonale 
retningslinjer12.  Utfordringen er imidlertid at formålet 
om økt vekt på bredere kompetansevurderinger ofte 
trumfes av vekten på «tradisjonelle» forskningsre-
sultater13 . Kvantitative indikatorer spiller fortsatt en 
viktig rolle i vurderinger av prosjektsøknader og kan-
didater til akademiske stillinger. Dette er problematisk, 
også i lys av at det i liten grad finnes gode maler eller 
standarder for hva som er vurderingskriteriene på 
de øvrige kompetanseområdene. Det er ofte uklare 
og/eller forskjellige definisjoner av sentrale begreper 
som benyttes i ulike CV-maler, for eksempel “service” 
og “leadership” som gjør at forskerne må justere på 
CV-er for hver eneste søknad de skriver. Det etter-
spørres fremdeles ofte metrikk og bibliometri, slik 
som antall siteringer for enkeltartikler, h-indeks og 
siteringsindeks. Det er imidlertid varierende hvor slike 
data hentes fra (Web of Science, Google Scholar, 
etc.). Når det gjelder faglige aktiviteter og resultater 
knyttet til data, kildekode, fagfellevurdering, osv. er 
det få eller ingen autoritative kilder. Likevel er dette 
punkter som etterspørres i vurderinger, og forskerne 
forsøker å følge opp så godt som mulig. 

I tillegg til at dette er problematisk for den enkelte 
som søker jobb eller opprykk, er det også vanskelig 
for de som sitter i komiteene som skal vurdere søk-
nadene. De har alle med seg sine egne forståelser av 
begrepene og metrikkene som benyttes, som ofte er 
farget av institusjonen de tilhører, landet de arbeider 
i, og fagfeltet de jobber innenfor. Også der det finnes 
mer spesifikke retningslinjer vil gjeldende praksis 
ofte bygge på uskrevne regler som er krevende for 
alle å forholde seg. Det er særlig vanskelig for unge 
akademikere, som ofte søker jobber og prosjekter 
ved mange ulike institusjoner samtidig. At det mange 
steder fortsatt legges overveiende vekt på publikasjo-
ner og rangering av publiseringskanaler virker konser-
verende i forhold til den nødvendige omstillingen til 

åpen forskning. I tillegg kommer at den økende 
dominansen av kvantitative data medfører strategiske 
tilpasninger fra aktørene for å få øke antall siteringer 
og dermed også heve indeksene. Dette kan gå på 
bekostning av forskningskvalitet. Problemene gjelder 
både for enkeltpersoner og for institusjonene. Ofte er 
ønsket om en bredere vurderingsform godt forankret 
på ledernivå, mens praksis fortsatt kan være tilfeldig 
når det kommer til den enkelte vurderingskomité. 

Videreutvikle god praksis
Arbeidsgruppen mener at det i norsk sammenheng
handler om å videreutvikle og systematisere gjeldende 
praksis, snarere enn å endre radikalt på dagens vur-
deringsregime. Kvantitative data skal fortsatt kunne 
brukes, men med større forsiktighet enn tidligere. De 
må også suppleres med dokumentert kompetanse 
på et bredere sett av oppgaver som utdannings- og 
forskningsinstitusjonene trenger for å løse samfunns-
oppdraget.

Som utgangspunkt for en slik systematisering har 
arbeidsgruppen arbeidet med å konkretisere og 
videreutvikle The Open Science Career Evaluation 
Matrix (OS-CAM) (se side 16), en matrise utviklet 
av en EU-arbeidsgruppe som har stått sentralt i 
arbeidet til EUAs ekspertgruppe for Open Science/
Science 2,0.  

Arbeidsgruppen har videre sett vurderingskriteriene 
fra OS-CAM i lys av institusjonelle regler for tilsetting 
i professorater og førsteamanuensisstillinger14,  samt 
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger15.  Dette har igjen lagt grunnlaget 
for utviklingen av en kompetansevurderingsmatrise 
som et verktøy til bruk ved vurdering av vitenskapelig 
ansatte og akademiske karrierer i Norge: Norwegian 
Career Assessment Matrix – NOR-CAM.

I NOR-CAM har arbeidsgruppen utviklet et ramme-
verk for hvordan ulike kompetanseområder som er 
relevante for ansettelse og opprykk i UH-sektoren
 kan vurderes. Dette inkluderer ulike former for 
forskningsproduksjon (data, kildekode, video, mm, 
i tillegg til publikasjoner), forskningsprosess, utdan-
ningsfaglig kompetanse (omfang, utvikling av nye 
studieprogrammer, mm), interaksjon med samfunnet 
(formidling, sosiale medier, mm) samt ledelse- og 
organisasjonserfaring. 

9
 https://sfdora.org/ 

10
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 

11
 Se f.eks UiO: https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-ansettelse-professor-forsteamanuensis.html 

12
 Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag: https://www.uhr.no/_f/p1/if79e4cc8-fd55-4aad-b4fc-f25664b510f1/sam-

ordning-av-prosessene-for-professoropprykk-vedtatt-av-uhr-mnt.pdf 
13

 Se f.eks. Kvantitative indikatorer er viktige i fagfellevurderinger
14

 Kartlegging, primært med utgangspunkt i regelverk ved UiO og OUS.
15

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 
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4Arbeidsgruppen mener at 
følgende seks prinsipper 
bør legges til grunn for et 
slikt rammeverk:
1. Hva er kvalitet? - Balanse mellom 
kvantitative og kvalitative mål
Den implisitte og altfor ensidige vektleggingen av 
tradisjonelle, kvantifiserbare indikatorer på forsknings-
resultater (f.eks. antall publikasjoner, h-indeks og 
Journal Impact Factor) er blitt en utfordring i mange 
miljøer. I for stor grad legges det ensidig vekt på 
resultatindikatorer som ikke viser hele bildet. Biblio-
metriske indikatorer forteller en historie, men ikke 
hele historien. Dette gjør at tall og kvantifiserbare 
mål må brukes med forsiktighet og suppleres med 
annen informasjon ved vurderinger i forbindelse 
med ansettelser, opprykk eller tildeling av ressurser. 

Prinsipper for et vurderingsrammeverk
Norge har et relativt godt utgangspunkt når vi skal arbeide
med å utvide vurderingsgrunnlaget for ansettelse, opp-
rykk og prosjektevalueringsprosesser, og gjøre disse 
mer forutsigbare og fleksible. Forslagene fra arbeids-
gruppen representerer derfor ikke noen radikal endring 
i hvordan faglig vurdering skjer i Norge. Det er snarere 
en videreutvikling av gjeldende praksis, med fokus på å 
legge et bredere og mer fleksibelt vurderingsgrunnlag. 
I tillegg vil et mer enhetlig rammeverk gjøre det enklere 
å lage teknologiske løsninger for å automatisere uttrekk 
av CV-informasjon. Dette vil spare kandidater til stillinger 
og prosjekter for mye manuelt arbeid. Det vil også gjøre 
prosessen mer forutsigbar for alle involverte.

11
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Ensidig bruk av bibliometriske indikatorer kan også 
forstyrre balansen mellom fagområder. 
Indikatorene er ikke like i de ulike akademiske 
disipliner, og brukt på tvers utfordrer de mangfoldet 
som eksisterer innenfor og mellom disiplinene. Å 
stole for sterkt på bibliometriske indikatorer kan 
derfor svekke det akademiske mangfoldet, motvirke 
tverrfaglighet og dempe samfunnsvirkningen av 
forskning. Ikke minst kan de hindre praktiseringen 
av åpen forskning. Det er derfor viktig å kalibrere og 
utvide vurderingssystemet for forskning.

Det nasjonale publiseringsutvalget, som har ansvar for 
den faglige forvaltningen av publiseringsindikatoren for
 institusjonsfinansiering i Norge, har følgende råd om 
bibliometriske indikatorer hvis de også brukes på 
individnivå:

  Bibliometri skal ikke brukes alene.   
  Ansettelser, opprykk, karriereoppfølging   
  og fordelinger av oppgaver og ressurser
  skal bygge på helhetsvurderinger. I de   
  fleste tilfeller skal ikke bare forskningen   
  vurderes. Men også i vurderinger av   
  forskningen har bibliometriske indikatorer
  begrenset verdi fordi de kun er tilba  
  keskuende, ikke tar hensyn til forskjeller   
  i forutsetninger og  ikke kan erstatte et   
  beslutnings ansvar.

  Biblometri ser ikke framover.  
  Bibliometri peker bakover mot tidligere   
  forskningsaktivitet. Vurderinger i forbindelse  
  med ansettelser, opprykk eller tildeling av  
  ressurser skal også se framover og vurdere  
  mulig hetene for å innfri utlyste krav og for 
  ventninger.

  Bibliometri forstår ikke forskjeller i 
  forutsetninger.  
  Forskning og faglig aktivitet foregår i mer eller  
  mindre aktive faser alt etter hvilke andre opp- 
  gaver man er engasjert i, hvilke ressurser  
  som er tilgjengelige til enhver tid, og hvilke  
  type  prosjekter og samarbeid man er med  
  i. Forskningsledere har ansvar for å forstå  
  denne variasjonen ved fordeling av ressurser  
  og ved ansettelser og opprykk.

  Bibliometri kan ikke beslutte. 
  Når søknadene er mange og det er behov  
  for å  foreta et utvalg (“screening”) før nærmere
   vurderinger av relevante kvalifikasjoner,  kan  
  bibliometri eventuelt være ett av flere hensikts-
  messige hjelpemidler. Men verdien av å bruke  
  bibliometri vil være avtakende jo nærmere  
  beslutningen man kommer. Kvalitative metoder  
  og en ansvarlig beslutning er  nødvendig.

Bibliometriske indikatorer vil være nyttig på makro-
nivå, men egner seg mindre til som grunnlag for 
beslutninger på individnivå, se figur.

Ovenfor har vi gjengitt den korte versjonen av Publi-
seringsutvalgets råd. Den lange versjonen omtaler i 
tillegg muligheter og begrensninger ved publiseringsin-
dikatoren, Journal Impact Factor (JIF) og H-indeks og 
ser de tre indikatorene i lys av DORA-erklæringen og 
Leiden-manifestet.17  Se også en studie av 
Ingvild Reymert og presentasjonen av denne i 
Morgenbladet, «Tellekanter som sorteringsverktøy». 

Å utvikle et mer balansert og åpent vurderings-
system betyr ikke å redusere kravet til kvalitet. Det 
er snarere snakk om å redusere bruk av tall som 

“proxy” for kvalitet. Det nye rammeverket skal gi 
bedre mulighet til å vurdere kvalitet i bredden av 
en kandidats aktiviteter. Målet er et redusert fokus 
på telling av resultater (som antall publikasjoner) 
og større vekt på kvalitet, innhold, vitenskapelig 
integritet, kreativitet, bidrag til forskning og/eller 
samfunn, samt en anerkjennelse av fagpersonens 
spesifikke profil.

16 
Se også artikkel i Khrono

17 
http://www.leidenmanifesto.org/

Kilde: https://npi.nsd.no/informasjon#lokaltNivaa 16

The weight of qualitative (peer evaluation) 
and quantitative (bibliometrics) methods as 

function of the aggregation level

Countries

Subjects fields

Universities

Disiplines

Journals

Departements

Research groups

Individuals

Peer Review         Bibliometrics

Macro

Meso

Micro
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2. Alle skal ikke gjøre alt
Et annet viktig premiss er at det er UH-institusjonene 
som skal oppfylle lovens formål om forskning, utdan-
ning og samspill med samfunnet. Derfor er det ure-
alistisk og unødvendig at alle vitenskapelig ansatte 
skal vurderes likt på alle tre hovedformål. Et sentralt 
punkt for arbeidsgruppen er at et vurderingssystem 
bør bygge opp under et bredere sett av karriereveier 
for de ansatte, både mellom ulike ansatte, men 
også over tid for den enkelte ansatte. 

Rammeverket som arbeidsgruppen foreslår, vil mulig-
gjøre at en enkelt ansatt i større grad kan profilere 
seg sterkt innen ett av hovedområdene. Profilering 
kan skje innen forskning, innen undervisning, inno-
vasjon, samfunnskontakt eller ledelse. Vurderings-
kriteriene bør dekke en slik variasjon ved ansettelse, 
karriereoppfølging, opprykk og annen anerkjennelse. 
Dette vil legge til rette for at de vitenskapelig ansatte 
kan bygge en karriere som utnytter ulike kompetanse-
områder og talenter og som bedre kan balansere 
den ansattes sterke sider med ulike behov knyttet til 
den faglige aktiviteten ved institusjonene.

I tillegg til slike fleksible karrieremuligheter for den 
enkelte, må vurderingssystemet bygge opp under 
samarbeid og samspill. Vitenskapelig aktivitet skjer 
stadig oftere i grupper. Slike grupper settes ofte 
sammen av personer som har ulike faglig profil. 
Dette understøtter argumentet om å vektlegge ulike 
kompetanser og egenskaper. Vurderingssystemet 
må også gi anerkjennelse til evne, kompetanse 
og vilje til samarbeid, deling og samspill, også på 
tvers av fagområder. På denne måte vil den enkelte 
ansattes (spesial-) kompetanser og profiler inngå 
i en større helhet, i forskergruppen, ved instituttet 
eller fakultetet.

Videre bør endringer i vurderingsregimet ved insti-
tusjonene samsvare med vurderingene som gjøres 
ved tildeling av forskningsmidler i Forskningsrådet 
og hos andre finansiører. For eksempel er prosjekt-
erfaring og kompetanse til å utvikle forskningsnett-
verk og bygge konsortier viktige kriterier i søknader 
om forskningsbevilgninger.

Det pågående arbeidet i Stillingsstrukturutvalget 
har også relevans for dette punktet. Her diskuteres 
en stillingsstruktur som åpner for mer variasjon 
mellom grupper av ansatte, variasjon i ulike faser av 
den enkeltes karriereløp og mangfold i karriereløp. 
Videre er det fokus på å legge bedre til rette for at 
den enkelte ansatte i større grad kan profilere seg 
sterkere innen et bredere spekter av oppgaver. Dette 
betinger en stillingsstruktur (og et vurderingssystem) 
som bygge opp under en slik fleksibilitet ved ansettelse, 
opprykk og generell karriereoppfølging. Målet er å 
legge til rette for at vitenskapelig ansatte kan bygge 

en karriere som utnytter ulike kompetanseområder 
og som bedre kan balansere den ansattes sterke 
sider med ulike behov ved institusjonene.18 

3. Åpen forskningspraksis som 
bærende prinsipp 
Et viktig utgangspunkt for at UHR satte ned arbeids-
gruppen var knyttet til hvordan økte krav til åpenhet 
spiller inn på hvordan karrierer vurderes. Arbeids-
gruppen er rimelig sikker på at åpen forskning i tiden 
fremover ikke vil oppfattes som noe man driver med 
i tillegg til annen faglig aktivitet, men vil være integrert 
i all kunnskapsproduksjon og formidling. Over tid vil 
åpen forskning bli den nye normalen. Det vil da være 
naturlig at alle resultater, aktiviteter og kompetanser 
vurderes i lys av målet om åpen forskningspraksis. 

4. Transparens i vurderingen og syn-
liggjøring av hva som er meritterende. 
En viktig begrunnelse for å etablere et vurderings-
rammeverk er å gjøre ansettelsesprosesser mer 
transparente og forutsigbare. I dag er det ofte 
vanskelig for søkere (og særlig de fra andre land og 
tradisjoner) å vite hva som egentlig er vurderings-
kriteriene. Et helhetlig (men fleksibelt) rammeverk 
vil gjøre det lettere for potensielle søkere å vurdere 
sine kompetanser og sjanser opp mot krav som 
stilles. Arbeidsgivere vil også kunne utlyse stillinger 
mer treffsikkert, med utgangspunkt i de spesifikke 
kompetansene det er behov for. Tilsvarende vil også 
forskningsfinansiører kunne spisse utlysninger og 
vurderinger av kompetanse i sine søknadsprosesser. 
Dette vil gjøre det lettere å planlegge en karriere og 
gi et bedre grunnlag for institusjonens karriereopp-
følging av den enkelte vitenskapelig ansatte.

  
18 

Stillingsstrukturutvalget, nedsatt av UHR, i samarbeid med Forskerforbundet, Akademiet for yngre forskere og Kif-komiteen.

https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/en-helhetlig-stillingsstruktur-i-akademia-rapport-fra-stillingsstrukturutvalget.5739.aspx

13
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5. Fremme kjønnsbalanse 
og mangfold
Dagens praksis for vurdering for ansettelse, opprykk 
og prosjektfinansiering kan være til hinder for 
kjønnsbalanse og mangfold. NIFUs studie av søkning, 
rekruttering og mobilitet i UH-sektoren19  illustrerer 
disse utfordringene, som også understøttes av 
andre vitenskapelige studier20 .  Det er etablert en 
rekke formelle retningslinjer som skal forbedre 
kjønnsbalansen i sektoren og sikre at institusjonene 
arbeider for likestilling under hele prosessen fra 
utlysning til ansettelse.21  Samtidig viser data, fra 
f.eks. NIFU,22  at det er stor variasjon mellom utdan-
ningsinstitusjonene, men også mellom enkeltinsti-
tutter innad på samme universitet, når det gjelder i 
hvilken grad de tar hensyn til retningslinjene for å 
sikre likestilling i ansettelsesprosessen. Å erstatte 
dagens tunge prioritering av forskningspublisering 
med et vurderingsregime som vektlegger flere akti-
viteter og kompetanser, vil kunne bidra til å oppnå 
likestilling og å fremme karrieremuligheter for kvinner 
og menn og for personer med minoritetsbakgrunn.

6. Være til hjelp for utforming av 
utlysninger og vurderingsprosesser 
lokalt
Nasjonale prinsipper og veiledende retningslinjer 
har liten verdi om de ikke følges opp konkret i fag-
miljøene. Det er i dag et stort lokalt handlingsrom 
for fortolkning av de nasjonale forskriftene 23 for 
ansettelse og opprykk. Reelle endringer i hvordan 
tilsettingsprosesser og opprykk gjøres kan bare skje 
gjennom at rutiner og praksis utvikles og foran-
kres lokalt. Merk at det er ikke tilstrekkelig å gjøre 
endringer når søknader er mottatt. Prosessen må 
starte allerede før utlysningstidspunktet. Utlysnings-
teksten må være tydelig på hvilke arbeidsoppgaver 
som skal utføres, hvilke kompetanser som kreves 
og hvilke mål som forventes oppnådd. Arbeids-
gruppens forslag er derfor lagt opp som en praktisk 
veileder for hvordan dette kan tas videre på institu-
sjonsnivå og ved de enkelte enheter.

 
19 

Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren | NIFU Kap.3

  
20 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0950017011432918 
 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gwao.12368 

http://kifinfo.no/nb/2019/05/vi-bestemmer-om-glasstaket-finnes 

  
21 

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - Lovdata § 6-2 og Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

(likestillings- og diskrimineringsloven) - Lovdata

  
22 

NIFU rapport 2019:10, s 45-46 

  
23 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 
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De siste årene har diskusjoner og initiativer om å 
videreutvikle måter å vurdere forskningskvalitet og 
akademiske karrierer på økt i omfang, særlig i Europa. 
Sist ute er signaler fra EU-kommisjonen om at 
såkalt “mainstreaming” av åpen forskning i Horisont 
Europa også innebærer at Kommisjonen i 2021 vil 
starte et arbeid om «reforming the research assess-
ment system» og at det er et behov for å redefinere 
«the notion of “quality/excellence”». 24 Det er også 
en rekke initiativer i amerikansk akademia, selv om 
utviklingen der er mer «bottom up» og i mindre grad 
et myndighetsinitiativ.25

Muligheter ved å gå foran og bidra
Arbeidsgruppen oppfatter at vi er i ferd med å komme 
til et vannskille hvor spørsmålet ikke lenger er om vi 
trenger en reform, men når og hvordan. Flere land er 
nå inne i tilsvarende prosesser som Norge, samtidig 
som EU og andre internasjonale aktører og nettverk 

5
Internasjonal kontekst
Alenegang ikke mulig
Forskning og akademisk aktivitet er i sin natur internasjonal. 
Personer, penger og faglige resultater beveger seg på 
tvers av landegrenser og verdensdeler. Det er derfor lite 
handlingsrom for å endre rammeverket for å vurdere 
vitenskapelig ansatte og prosjekter alene. I tillegg er 
meritterings- og vurderingssystemene grunnleggende 
for hele kunnskapssektoren, også utenfor UH-institusjo-
nene. Reell bevegelse i retning av nye måter å vurdere på 
er derfor avhengig at flere beveger seg samtidig, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

diskuterer hvordan man best kan bevege seg videre. 
Gode nasjonale endringsprosesser, i god dialog 
med internasjonale diskusjonene kan bidra til deling 
av gode ideer og god praksis. Norge har en relativt 
oversiktlig kunnskapssektor (myndigheter, finansiører, 
UH-sektor og instituttsektor) og har derfor en god 
mulighet til å være med å forme hvordan faglig 
aktivitet vurderes i fremtiden også internasjonalt.26  
Arbeidsgruppen har kunnet bygge videre på flere av 
rapportene fra andre land og institusjoner. Tilsvarende 
vil andre kunne følge etter Norges arbeid på feltet.

  
24 

Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, European Commission på møtet med EUAs ekspertkomité for Open Science/Science 2.0 

uke 40 2020. Se også https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f232e2ec-0345-11eb-a511-01aa75ed71a1 (s. 20, pkt. 9)

  
25 

Se f.eks. Ideas for action og Research Culture: Changing how we evaluate research is difficult, but not impossible fra DORA eller følgende 

oppsummering fra en Convocation i regi av The National Academies 

  
26 

Det har vært stor internasjonal interesse for arbeidsgruppens arbeid gjennom hele 2020. (bl.a. EUA-workshop mai 2021, The digital 

repository of case studies created by DORA, EUA, and SPARC: Reimagining academic assessment: stories of innovation and change.
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The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA)

DORA ble lansert I 2012 og inneholder 15 anbefalinger knyttet til evaluering av 
forskning. Den generelle anbefalingen er at indikatorer på tidsskriftsnivå, som for 
eksempel Journal Impact Factor (JIF) ikke skal benyttes til å vurdere kvaliteten på 
enkeltartikler, til å evaluere en enkeltforskers forskningsbidrag, i ansettelsesprosesser, 
ved opprykk eller i spørsmål om finansiering. 

I tillegg til dette generelle prinsippet inneholder DORA anbefalinger til forskningsfinan-
siører, forskningsinstitusjoner, utgivere, aktører som utvikler og tilbyr indikatorer, samt 
enkeltforskere.

I desember 2020 har 2047 institusjoner og 16449 enkeltindivider skrevet under på 
DORA. I Norge har 9 UH-institusjoner signert, samt blant andre Forskningsrådet og 
Oslo universitetssykehus. 

The Leiden Manifesto for 
Research Metrics

Leiden manifestet ble utviklet av et 
internasjonalt bibliometrisk fagmiljø 
under ledelse av Diana Hicks og Paul 
Wouters, og lansert i Nature i 2015. 
Manifestet inneholder 10 prinsipper for 
ansvarlig evaluering av forskning, som 
en motvekt til uheldig bruk av indikato-
rer i evaluering av forskere og forskning. 
Forfatterne av manifestet viser blant 
annet til den utstrakte bruken av 
universitetsrankinger, indikatorer som 
h-indeks og Journal Impact Factor. 
Noen av hovedprinsippene i Leiden 
manifestet er at indikatorer benyttes 
som et supplement til kvalitative 
vurderinger, resultater bør ses i forhold 
til institusjonens «research mission», 
man bør anerkjenne lokalt relevant 
forskning, og transparens omkring 
datainnhenting og analyse.

Science Europe’s Position State-
ment and Recommendations on 
Research Assessment Processes

Science Europe sitt posisjonspapir fra 
juli 2020 presenterer eksempler på 
beste praksis og et rammeverk univer-
siteter og forskningsfinansiører kan 
benytte til å utvikle egne kriterier og 
prosesser for evaluering av forskning.

16

Internasjonale initiativ
Nedenfor beskrives noen av de mest sentrale 
internasjonale initiativene og prosessene som 
arbeidsgruppen har forholdt seg til. Listen 
er ikke utfyllende og nye prosesser vil trolig 
tilkomme. 
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Research Assessment in the 
Transition to Open Science (EUA)

Denne rapporten presenterer resultatene 
fra «the 2019 EUA Open Science and 
Access Survey on Research Assesment». 
EUA anerkjenner at overgangen til åpen 
forskning ikke kan gjennomføres uten en 
endring i måten forskere og forskning 
evalueres. Rapporten beskriver status 
for hvordan evaluering av forskning 
utføres i europeiske universiteter. I dag 
vektlegger de fleste universitetene som 
deltok i undersøkelsen vitenskapelig 
publisering og eksternfinansiering når 
forskere skal evaluere. EUA anbefaler 
at evaluering av forskning videreutvi-
kles og at flere former for resultater og 
aktiviteter hensyntas i evalueringspro-
sesser. EUA peker også på at endring 
i evaluering er et felles internasjonalt 
anliggende som krever dialog internt i 
organisasjoner, mellom institusjoner og 
på tvers av landegrenser.

The Hong Kong Principles for 
assessing researchers: Fostering 
research integrity

Disse prinsippene ble utviklet under 
«the 6th World Conference on Research 
Integrity” og lansert i juli 2020. Mål-
setningen har vært å sikre at forsere blir 
anerkjent og belønnet for aktiviteter som 
styrker forskningsintegritet gjennom 
«responsible research practices; 
transparent reporting; open science 
(open research); valuing a diversity of 
types of research; and recognizing all 
contributions to research and scholarly 
activity.”

The European Research Area    

Det nye EU-dokumentet for et felles europeisk forskningsområde inneholder et ytterligere 
fokus på forskerkarrierer, sammenlignet med tidligere. Når det gjelder «research 
Assessment» legger EU-kommisjonen bl.a. opp til å utvikle et Researchers Competence 
Framework (tiltak 8, s 13) og «incentivise open science practices by improving the 
research assessment system» (tiltak 9, s 14). 

17
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Det skal også nevnes at det flere internasjonale 
initiativ også når det gjelder inkorporering av utdan-
ningsfaglig kompetanse i karrierevurderingen. Dette 
gjelder f.eks,.i innen det European Higher Education 
Area (EHEA) 28  og i EUA-sammenheng 29 . 

18

Internasjonal inspirasjon
I tillegg til prosessene nevnt over er det særlig to initia-
tiver som arbeidsgruppen ser på som viktige inspira-
sjonskilder for det foreslåtte norske rammeverket:  

«Room for everyone’s talent»
Det ene er rammeverket som skisseres i rapporten 
fra UHRs søsterorganisasjon i Nederland, VSNU og 
andre 27: Room for everyone’s talent: towards a new 
balance in the recognition and rewards for academics’ 
(2019)

Dokumentet tar utgangspunkt i de akademiske insti-
tusjonenes hovedoppgaver: Forskning og utdanning 
av høy kvalitet samt at kunnskapen blir brukt i og har 
effekt på samfunnet. Til dette kreves god akademisk 
ledelse, og at resultatene av forskningen og utdannin-
gen blir gjort tilgjengelig (åpen forskning). Det er også 
grunnleggende at den akademiske aktiviteten spenner 
vidt, fra langsiktig, grunnleggende nysgjerrighetsdrevet 
forskning til målrettet problemdrevet forskning. Videre 
er koblingen mellom forskning og utdanning en bære-
bjelke i det nederlandske initiativet.

Dette forutsetter en kulturendring og både nasjonal 
og internasjonal koordinering mellom alle relevante 
aktører. Det argumenteres for å modernisere vurde-
ringssystemet for å:

 1. muliggjøre ulike og fleksible karriereveier 
 2. ha en bedre balanse mellom det individuelle  
  og det kollektive 
 3. vektlegge kvaliteten på arbeidet fremfor  
  kvantiteten, selv om omfanget også er viktig 
 4. stimulere til åpen forskning
 5. anerkjenne god akademisk ledelse

Open Science CareerAssessment 
Matrix (OS-CAM)
Det andre initiativet som arbeidsgruppen tar 
utgangspunkt i er The Open Science Career 
Assessment Matrix (OS-CAM) som ble lansert i 
EU-rapporten “Evaluation of Research Careers fully 
acknowledging Open Science Practices; Rewards, 
incentives and/or recognition for researchers practcing 
Open Science” (2017). (For lenke, se fotnote 2) 

Målsetningen med OS-CAM har vært å utvikle et 
flerdimensjonalt rammeverk hvor flere aspekter av en 
forskers karriere, resultater og gjennomførte aktiviteter
skal inngå i vurderingen. I OS-CAM er åpen forskning 
et bærende prinsipp, og alle resultater og aktiviteter 
vurderes på bakgrunn av grad av åpenhet. Mer om 
dette nedenfor.

27 
Det nederlandske posisjonsdokumentet har en bred nasjonal forankring og er et samarbeid mellom universitetssammenslutninger, 

finansiører og akademiske foreninger (VSNU, NFU, KNAW, NWO og ZonMw). https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onder-

zoek/Position%20paper%20Room%20for%20everyone%E2%80%99s%20talent.pdf
28

 http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf
29
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Arbeidsgruppens anbefaling er at det ved ansettelse 
og opprykk for vitenskapelig ansatte vurderes: 

 1. flere elementer enn tidligere,
 2. kvaliteten på elementene
 3. omfanget av disse
 4. graden av åpenhet. 

Disse prinsippene bør også ligge til grunn for vurdering 
av forskere i forbindelse med prosjektsøknader.

NOR-CAM inneholder seks dimensjoner: Forsknings-
resultater, forskningsprosessen, utdannings-faglig kom-
petanse, samspill med samfunnet, ledelse og verv og 
annen erfaring. I hver av dimensjonene kan relevante 
resultater, erfaring, kompetanser og aktiviteter be-
skrives, dokumenteres og reflekteres over. Matrisen 
inneholder eksempler på relevante kompetanser, 
aktiviteter og resultater for hver av dimensjonene. På 
denne måten synliggjør matrisen hva som kan være 
meritterende, men listen er ikke uttømmende. Hva 
som legges inn i de ulike dimensjonene må tilpasses 
konteksten den skal benyttes i.

Det er viktig å presisere at selv om «menyen» blir 
lengre, skal ikke alle «rettene» inntas ved hvert «måltid». 
Den som utlyser en stilling, skal kunne vektlegge 
noen kompetanser og egenskaper foran andre. 
Vurderingskriteriene og vektingen av disse vil også 
variere mellom ulike karrierenivåer. Hvordan de ulike 
dimensjonene er tenkt vektet i vurderingsprosessen 
bør fremkomme i utlysningen, dog innenfor rammene 
som settes i f.eks. nasjonale forskrifter. 30  

Et gjennomgående kriterium i matrisen er kravet om 
høy kvalitet på alle «retter». Ved tilsetting i kombinerte 
stillinger kreves kjernekompetanse innen både 
forskning og utdanning. Målet er å gå fra en (tilsyne-
latende) Set Menu, hvor det mer eller mindre eksplisitt 
ble stilt krav om at alle hovedegenskaper var like 
viktige, men at én av dem fungerte som proxy for 
kvaliteten på alle, til en à la Carte Menu hvor ulike 
oppgaver i en stilling defineres klarere og det gjøres 
et utvalg av kompetanser som vurderingen skal skje 
etter. Dette vil gi en mer reell balanse mellom områdene.

Kvaliteten på resultater bør ikke kun vurderes 
gjennom bruk av ulike tallmessige indikatorer, jfr 
avsnitt 4.1 over. Det anbefales derfor at den som 
skal vurderes velger ut et relativt lite antall resultater 
(for eksempel 3-5 vitenskapelige publikasjoner) som 
vurderes kvalitativt. I tillegg gis kandidaten mulighet til 
å reflektere over resultatenes relevans for utviklingen 
av et fagområde, samt om og hvordan de har blitt 
anvendt i en bredere sammenheng, også utenfor 
akademia. Vurderingsgrunnlaget blir dermed en 
kombinasjon av dokumenterbare resultater og 
refleksjon.

Åpen tilgang til forskningsresultater og åpenhet i 
forskningsprosessen er en sentral målsetning som 
bidrar til etterprøvbarhet, økt kvalitet og økt utnyttelse 
av kunnskap. Graden av åpenhet bør derfor inngå 
i beskrivelser og refleksjoner i alle dimensjonene, 
men ikke minst knyttet til de to første dimensjonene.

Verktøykassen: 
Norwegian Career 
Assessment Matrix (NOR-CAM)
Fra Set Menu til À la Carte - 
En verktøykasse for vurdering 
av faglige resultater, kompetanse 
og erfaring 

30  
Disse kan bli endret. I kjølvannet av Kunnskapsdepartementets arbeid med en Strategi for forskerrekruttering og karriereveier i forskning 

og høyere utdanning er det varslet en gjennomgang og revisjon av forskriftene for ansettelse og opprykk.
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NOR-CAM – Verktøy for tilpassede 
vurderinger i akademiske karrierer
Norwegian Career Assessment Matrix 
(NOR-CAM) bygger på en videreutvikling av 
OS-CAM. Tanken er at matrisen vil fungere 
som et rammeverk for vurdering av generell 
faglig aktivitet (resultater og kompetanser). 
En hovedhensikt med NOR-CAM er å vurdere 
flere kompetanseområder mer systematisk 
enn det som gjøres i dag.

-  Publikasjoner
-  Datasett
-  Programvare
-  Metoder
-  Kunstneriske   
  resultater
-  Forsknings-
  rapporter

CRIS-systemer (eksem-
pelvis Cristin) og andre 
databaser

Refleksjon rundt 
resultatenes relevans 
og kvalitet Åpen til-
gang til publikasjoner 
og andre resultater, 
samt om data er FAIR 
vektlegges

A. Forsknings-
 resultater

B. Forsknings-
 prosessen

- Ledelse og med  
 virkning i forsknings 
 grupper
- Tverrfaglighet
- Forskningsintegritet/  
 RRI 31
- Redaksjons-virksomhet
- Fagfellevurdering
- Konsortiebygging
- Ekstern finansiering
- Utvikling av   
 forskningsinfrastruktur
- Ledelse og med 
 virkning i kliniske  
 studier

1. Kompetanse- 
 områder

2. Resultater og kompe-  
 tanser (eksempler)

3. Dokumentasjon 4. Refleksjon

CRIS-systemer og 
andre databaser. 
Narrativer CV-sys-
tem med lenker til 
kildedata

Refleksjon rundt roller 
og relevans Hvordan 
og hvorfor ulike aktø-
rer innenfor og uten-
for akademia har vært 
involvert i forsknings-
prosessen. Åpenhet i 
forskningsprosessen 
vektlegges.

C. Utdanningsfaglig-
 kompetanse

- Planlegging, gjennom 
 føring, evaluering og  
 utvikling av undervis 
 ning og veiledning
- Deltakelse i utvikling  
 av utdanningskvalitet i  
 fagfellesskap 
- Mentorering
- Utvikling og deling av  
 læremidler 

CV-system med lenker 
til kildedata
Institusjonsregis-
trering av undervis-
nings-omfang 
Pedagogisk mappe

Refleksjon rundt for-
mell og uformell kom-
petanse og erfaring
Åpen utdanning og 
deling av utdannings-
ressurser vektlegges

  
31

 Responsible research and innovation. Se f.eks. https://www.rri-practice.eu/about-rri-practice/what-is-rri/
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D. Samspill med   
 samfunnet, 
 formidling og 
 innovasjon

- Formidlings-
 aktiviteter
- Innovasjon 
- Entreprenørskap og  
 kommersialisering
- Sosial innovasjon
- Innovasjon i offentlig  
 sektor
- Folkeforskning
- Lærebøker
- Forskningsrapporter  
 og utredninger 
- Bruk av forskning i  
 offentlig forvaltning  
 og næringsliv

CRIS-systemer og 
andre databaser. Alt.
metrics Narrativer 
og «impact stories» 
Patenter og lisenser

Refleksjon rundt 
aktivitetenes relevans 
og effekter i samfun-
net, samt eksterne 
aktørers bidrag til 
forskningen
Bidra til deling av 
forskning og under-
visningsresultater 
med allmenhet og 
andre.

E. Ledelse og verv - Institusjons- og   
 enhetsledelse
- Ledelse av akade- 
 miske nettverk og  
 prosjekter
- Ledelse utenfor   
 akademia 
- Lederverv og an  
 net utvalgsarbeid

CV-system med 
lenker til kildedata, 
CRIS-systemer og 
andre databaser, 
narrativer

Formell og uformell 
ledelse, refleksjon 
rundt roller, prosesser 
og effekter
Bidrag til strategier og 
politikkutvikling rundt 
åpen forskning

F. Annen erfaring - Erfaring og kompe- 
 tanse fra sektorer
 utenfor akademia
- Kurs og faglige   
 utviklingsaktiviteter

CV-system med lenker 
til kildedata

Refleksjon rundt 
hvordan disse 
erfaringene bidrar 
til kompetansen for 
øvrig

1. Kompetanse- 
 områder

2. Resultater og kompe- 
 tanser (eksempler)

3. Dokumentasjon 4. Refleksjon
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Nærmere om kolonnene i NOR-CAM

1. De seks kompetanseområdene som skal 
vurderes
NOR-CAM har fire kolonner. Vi har justert litt på 
kategoriene i OS-CAM og foreslår i første kolonne 
seks kompetanseområder som representerer bredden 
av relevante akademiske aktiviteter ved dagens 
universitet eller høyskole; A. Forskningsresultater, B. 
Forskningsprosessen, C. Utdanningsfaglig kompe-
tanse, D. Samspill med samfunnet, formidling og 
innovasjon, E. Ledelse og verv, og F. Annen erfaring. I 
kolonne 2 har vi lagt inn eksempler på Resultater og 
kompetanser som kan tilhøre de ulike kompetanse-
områdene. Merk at dette er eksempler og ikke en 
utfyllende liste. Disse to første kolonnene er ganske 
like OS-CAM. NOR-CAM skiller seg fra OS-CAM ved 
å legge til to ekstra kolonner: I kolonne 3 legges det 
opp til systematisk Dokumentasjon av resultater 
og kompetanse. I kolonne 4 skal dokumentasjonen 
suppleres med relevant Refleksjon.

Merk at matrisen er en verktøykasse. Alle verktøy 
brukes ikke samtidig. Man tar i bruk de delene som 
er mest relevante for den konkrete utlysningen/opp-
rykket/prosjektet.

2. Resultater og kompetanser 
NOR-CAM er en fleksibel verktøykasse som kan 
tilpasses til ulike formål, aktiviteter og karrierer. Hva 
som skal telle, og hvor mye, kan variere med hva 
slags stilling som skal besettes og hvilken profil in-
stitusjonen/enheten har. Den andre kolonnen hand-
ler om resultater, kompetanse og erfaring. Kolonnen 
inneholder eksempler på hva som kan være relevant, 
men listen er ikke uttømmende. Det er institusjonene 
selv som har ansvar for å prioritere hvilke elementer 
det skal legges vekt på i en rekrutteringsprosess og 
for vurdering av faglig kvalitet og bredde, innenfor 
de rammer som er gitt av nasjonale forskrifter. 
Eksempelvis kan en institusjon som har et stort 
innovasjonsfokus legge sterkere vekt på innovasjon, 
kunnskapsoverføring og kommersialisering i sin 
versjon av NOR-CAM. Tilsvarende kan et SFF f.eks. 
vektlegge vitenskapelig publisering, internasjonal 
konsortiebygging og teori- og metodeutvikling. Det 
vil også være mulig å flytte resultater og kompe-
tanser fra en celle til en annen, eventuelt ha noen i 
mer enn én celle. F.eks. kan folkeforskning (Citizen 
science) være både i B. Forskningsprosess og i D. 
Samspill, innovasjon og formidling kan også passe 
inn flere steder.

3. Akilleshælen: Hvordan dokumentere?
En sentral utfordring er å få etablert et system og en 
struktur for dokumentasjon av flere og bredere kom-
petanseområder. Det er lett å forklare hvorfor publi-
seringsomfang og -kanal har blitt brukt som for å 

måle forskningskvalitet. Publikasjoner er lette å telle 
og har over tid blitt innarbeidet i den akademiske 
kulturen og videreutviklet i egne fagbaserte range-
ringssystemer. For å vurdere (reell) kvalitet også på 
andre kompetanseområder bør forskningsprosess, 
samfunnsengasjement, undervisningsaktivitet/-
kompetanse og ledererfaring kunne dokumenteres 
systematisk og gjøres etterprøvbart slik at det kan 
fungere som sammenligningsgrunnlag. Mange av 
disse punktene er dokumentert i dag, men informa-
sjonen som eksisterer er i dag spredt i forskjellige 
databaser og registre, og har ulik grad av kvalitets-
sikring og eierskap. Det må gjøres et arbeid for å 
identifisere relevante kilder og tilgjengeliggjøre data 
fra disse på en måte som gjør det mulig å sammen-
stille dem på en enkel måte. For de punktene som 
av ulike grunner ikke kan dokumenteres gjennom 
registreringer i databaser og registre, kan det brukes 
narrativ. Et eksempel på dette er Forskningsrådets 
bruk av “impact cases” i sine fagevalueringer. Målet 
med et slikt narrativ er å gi en oppsummerende 
fremstilling. Narrativ må ikke forveksles med refleksjon 
(se under).

4. Refleksjon
Den fjerde kolonnen i matrisen gjelder ens egen 
refleksjon rundt de ulike punktene. Tanken er at 
denne kolonnen er en subjektiv vurdering av sine 
egne resultater og kompetanser. Målet er å få til 
et godt samspill mellom de dokumenterbare og/
eller målbare størrelsene i kolonne 2 og ens egen 
kvalitative vurdering av disse. På denne måten sikrer 
man at kvantitative mål og bibliometri kun er en del 
av helheten. En NOR-CAM-formatert CV vil være en 
kombinasjon av indikatorer, oftest uttrykt i tall-
størrelser, men også i form av korte narrativ, samt 
refleksjonen om hver av disse. 
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7
Hva må gjøres? 
Mange må samarbeide for å få til en overgang slik arbeids-
gruppen legger opp til. Dette er beskrevet kort i innlednings-
avsnittet under «Hvem gjør hva?». En fordel er at forslaget
ikke skiller seg avgjørende fra gjeldende forskrifter og 
retningslinjer for ansettelse, opprykk og tildeling av 
forskningsmidler. Det trengs imidlertid en kultur-endring 
for å sikre at retningslinjene følges opp i praksis. Dette 
må kombineres med en helhetlig systematikk og konkrete 
endringer i insentivstrukturen. 
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Samtidig ser vi at en overgang blir vanskelig om 
ikke infrastrukturen for dokumentasjon, uthenting 
og bruk av de ulike dimensjonene i NOR-CAM 
videreutvikles tilsvarende. Her har vi et stykke å 
gå, særlig når det gjelder å dokumentere resultater 
og kompetanse på områdene B, D og E i matrisen. 
Rammeverket og verktøykassen må derfor bygge 
på en systematisk, og helst automatisk, innsamling 
av data på flest mulig av områdene i matrisen. 
Publikasjoner hentes allerede inn gjennom CRIS-
systemet. Mange vitenskapelig ansatte registrerer 
allerede andre aktiviteter i Cristin, f.eks. lærebøker, 
mediebidrag og datasett. Flere av disse burde kunne 
automatiseres i større grad enn i dag. Tilsvarende 
ligger det mye informasjon tilgjengelig om vitenska-
pelig ansattes utdanningsaktiviteter i Felles student-
system (FS), selv om dette i utgangspunktet kun 
dekker undervisningsomfang. Denne informasjonen 
burde også kunne hentes ut på en enklere måte. Det 
må være et mål å få dette til også på andre områder. 
Et konkret forslag er altså å utvikle en «Automagisk 
CV-løsning».

Utvikling av en «Automagisk CV»
Vitenskapelig ansatte bruker i dag svært mye tid på 
å manuelt redigere CV-er til ulike formål. De fleste 
institusjoner og finansiører har ulike maler, selv om 
de i stor grad etterspør den samme informasjonen. 
Det er behov for et brukervennlig system som viten-
skapelig ansatte kan benytte for å dokumentere ulike 
kompetanser og resultater i egen karriere. Målet er 
at et slikt system kan benyttes ved søknader på 
stillinger, opprykk og prosjektsøknader til 
Forskningsrådet, EU og andre.

Arbeidsgruppen mener det bør utvikles et system 
hvor brukeren selv kan hente ut dokumentasjon om 
et vidt spekter av egne resultater og aktiviteter. Mye 
av informasjonen er tilgjengelig, så utfordringen er 
å sammenstille den på en egnet måte. Dersom slike 
data kunne samles og hentes ut i én tjeneste vil det 
bety svært mye for den enkelte vitenskapelig ansatte. 
Dette vil utvilsomt lette overgangen til et nytt vurde-
ringssystem. Samtidig vil et slikt system representere 
store forenklinger for HR-arbeidet ved institusjonene. 
Arbeidsgruppen ser for seg en nettside med Feide-
innlogging hvor brukeren kan markere relevante 
kompetanseområder og resultater, og så få generert 
versjoner av egen CV, tilpasset ulike formål. 32 

 
32

 For å illustrere en slik funksjonalitet kan en parallell et stykke på vei være plug-in til Word (f.eks. EndNote -kjent for de fleste forskere) som 

automatisk omformaterer noter, referanselister og indeks til det tidsskriftet man ønsker å sende et manuskript til.

Unit er, sammen med UH-sektoren og andre aktører i 
gang med utviklingen av nasjonale autoritetsregistre. 
Dette vil være «grunnmurer» for data og felles registre-
ring og sammenkobling av eksisterende data. Det er 
derfor ønskelig at en brukervennlig «kompetanse-
registerfunksjon/ automagisk CV» legges inn i Units 
prioriteringer. En slik nasjonal infrastruktur bør 
utvikles i tråd med internasjonale standarder som 
benyttes av EuroCRIS og andre. Vi merker oss at 
Cristin-systemet allerede har en CV-funksjon. Denne 
funksjonen er imidlertid ganske begrenset og basert 
på manuell registrering. Den er heller ikke integrert 
med listing av publikasjonsdata i Cristin. Det er med 
andre ord vanskelig for forskerne å benytte seg av 
Cristin for å lage egne CVer i dag.

25
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EXECUTIVE SUMMARY 

Assessment of research quality and impact, and of researchers’ performance, is 

fundamental to selecting research proposals to fund, to deciding which researchers to 

recruit, promote or reward, and to identifying which research units and institutions to 

support.  

The research process is undergoing digital transformation, and is becoming less linear 

and more collaborative and open, and more multidisciplinary with a larger diversity of 

outputs. At the same time, the current research assessment system often uses 

inappropriate and narrow methods to assess the quality, performance and impact of 

research and researchers. Notably, the quantity of publications in journals with high 

Journal Impact Factor and citations are currently the dominant proxies for quality, 

performance and impact. Many research funding and performing organisations are 

already taking steps to reform and improve the way they assess research and 

researchers, but progress remains slow, uneven and fragmented across Europe.  

From March to November 2021, the European Commission consulted European and 

international stakeholders on how to facilitate and speed up reform so that the quality, 

performance and impact of research and researchers are assessed on the basis of more 

appropriate criteria and processes. The consultation identified objectives and outlines of a 

reformed research assessment system, with principles and actions that could be agreed 

between research funding and research performing organisations, as they have the 

responsibility to define their criteria and processes to assess their researchers and 

research projects. 

The proposed way forward consists of a European agreement that would be signed by 

individual research funding organisations, research performing organisations and 

national/regional assessment authorities and agencies, as well as by their associations, 

all willing to reform the current research assessment system. The aim is for research and 

researchers to be evaluated based on their intrinsic merits and performance rather than 

on the number of publications and where these are published, promoting qualitative 

judgement with peer-review, supported by a more responsible use of quantitative 

indicators. The way in which the system is reformed should be appropriate for each type 

of assessment: research projects, researchers, research units, and research institutions. 

A reformed system should also be sufficiently flexible to accommodate the diversity of 

countries, disciplines, research cultures, research maturity levels, the specific missions of 

institutions, and career paths. 

The agreement would confirm the commitment of the signatories to changes, along 

commonly agreed objectives, principles and actions. It would offer a space for individual 

institutions to test changes, for mutual learning, and to more safely and efficiently 

engage in reforms. An implementation plan would be established by the signatories, 

including deliverables, milestones and timeframes, in order to translate the commitments 

into effective changes. Measures for monitoring the progress made and for exchanging 

information would also be agreed among the signatories to ensure that commitments 

translate into tangible changes, and to ensure mutual learning for evidence-based 

changes. Researchers would need to be closely associated to the implementation and 

monitoring processes.  
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INTRODUCTION 

Reforming research assessment is increasingly seen as a priority to ensure the quality, 

performance and impact of research. Reform, however, requires cultural and systemic 

changes that are complex and slow to implement. This report presents the findings of a 

series of in-depth consultation with many stakeholders (see Annex 1) over the last 9 

months, as well as from extensive analysis of the literature (see Annex 2), on what goals 

should be pursued through reform, and on how changes could be facilitated and 

accelerated through a European initiative.  

The starting point was the 2018 Commission Recommendation to Member States for 

setting and implementing clear policies to reward a culture of collaboration and of sharing 

of knowledge and data (Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018). 

In the context of this report, we understand “research assessment” as encompassing the 

assessment of researchers (for their recruitment and for their career progression), of 

research proposals submitted to research funding organisations, and of research teams, 

institutes and institutions (see Annex 3). It appears from consultation that any reform of 

research assessment should ensure coherence or at least prevent contradictory 

injunctions between these different types of assessment. In addition, assessment of the 

research activities of academics is considered one component of broader academic 

assessment, together with the assessment of other activities, like teaching, 

entrepreneurship, management or leadership. A European initiative dedicated to 

improving research assessment may be seen as an opportunity for universities to also 

consider how to best balance the various activities of academics in their evaluation. 

RATIONALE FOR REFORMING RESEARCH ASSESSMENT 

The way research projects, researchers, research units, and research institutions are 

assessed is fundamental for a well-functioning research and innovation system. The 

choice by funders and institutions of what to measure for assessment directly influences 

research culture and behaviours, the quality of the research system and the research 

agenda of institutions and nations. For example, decisions on allocation of research 

funds, academic career advancement, and the hiring of staff, can potentially 

disadvantage research fields with high societal impact but low prevalence in dominant 

metrics.  

Assessment should enable researchers, research organisations, and research funders to 

evaluate the quality and performance of research to achieve excellence and impact, and 

further strengthen societal trust in the research and innovation system and in its outputs. 

The assessment system should therefore incentivise higher quality, more performant and 

more impactful research. 

The research and innovation process is undergoing major evolutions, largely due to the 

digitalisation of the research and discovery process: the diversity of research tasks and 

required skills has increased, the volume of previous findings and datasets is often 

staggering, and desired outputs are no longer restricted to scholarly publications; sharing 

knowledge and tools, and openness to contributions from other stakeholders in the 

system (open collaboration) have become essential to efficiency and impact; and there is 

a growing need of multi-, inter-, and trans-disciplinary approaches and collaboration to 

tackle ever more complex scientific questions and societal challenges in collaboration 

with societal stakeholders. There is also a continuous need to make research outputs 

accessible and re-usable by other researchers and the whole of society and to ensure 

sound methodologies that increase the reliability and reproducibility (where applicable) of 

research outputs.  
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These major evolutions are not aligned with the metrics that often dominate assessment: 

the number of publications and citations, and the quantity of publications in journals with 

high Journal Impact Factor (JIF). The race for publications – the so-called publish-or-

perish culture – comes at the expense of quality, integrity, and trust in research. Also, 

using the JIF as a proxy for quality of research is shown to be inappropriate. Despite this, 

moving away from the use of JIF is non-trivial because it is easy to use and is engrained 

in academic culture, conferring prestige to authors and their institutions publishing in 

high JIF journals; whereas additional efforts may be required by alternatives such as 

more qualitative assessment methods.  

Reforms vary depending on the type of assessment concerned. A reformed system for 

assessing individual researchers for recruitment or career evaluation should be based on 

qualitative judgement, for which peer-review is central and supported where needed by 

responsible use of quantitative indicators. Such assessment should acknowledge the full 

range of research outputs and processes, should reflect the diversity of research-related 

activities such as mentoring, leadership roles or outreach and interaction with society, 

and should take account of the diversity of individual career paths. Research units should 

be assessed not only on the basis of their research outputs but also on their relative 

contribution to research missions, while research assessment by research funders should 

acknowledge multi-, inter-, and trans-disciplinary research as well as research 

contributing to innovation and societal impact. For the research system as a whole, there 

is a need to reward open science practices in terms of open collaboration and early 

knowledge and data sharing leading to increased quality, efficiency, impact and trust. 

The way in which the system is reformed should be appropriate for each type of 

assessment. 

A growing number of stakeholders, in particular associations of universities and of 

funders, are studying how to improve research assessment procedures. Several research 

organisations have already reformed or are starting to reform their own assessment 

systems, and some promising new practices are emerging, as illustrated by case studies 

identified by the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) together 

with the European University Association and SPARC (Scholarly Publishing and Academic 

Resources Coalition) Europe. The recently kicked-off project for Tools to Advance 

Research Assessment (TARA) will also create resources and practical guidance on 

research assessment reform for academic and scholarly institutions. At the same time, 

many research funders are today experimenting with alternative assessment systems 

that promote a shift towards a more qualitative and inclusive assessment, and recognise 

a broader range of research outputs and tasks. Research funders, such as the European 

Commission and the European Research Council, have moved away from using the 

Journal Impact Factor in their funding decisions. cOAlition S funders have also committed 

to valuing  the intrinsic merit of the work and not consider the publication channel and its 

impact factor when assessing research outputs during funding decisions.  

The progress already made is, however, uneven across institutions and countries, with 

institutional-level initiatives sometimes hampered by limited autonomy in some national 

systems. The ongoing efforts by European stakeholders are also rather fragmented. 

Aligning the assessment of research projects, researchers, research units, and research 

institutions, across countries, along common principles, actions and monitoring 

arrangements would be beneficial for Europe and globally, as this would prevent 

contradictory injunctions across the various assessment systems and therefore allow 

better interoperability of the research systems, facilitate mobility and a seamless career 

system for researchers. Support and coordination at the European level and beyond are 

therefore a necessity. At the same time, a European framework would need to respect 

the autonomy of institutions and allow for differences in implementation. It would need 

to be flexible and adapted by research organisations to take into account the diversity of 

disciplines ranging from Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) to 

Social Sciences and Humanities (SSH), the variety of competence areas and talents, the 

differences between research cultures and countries, the diversity of research maturity 

levels, the diversity of research organisations and institutional missions, as well as the 

I-sak 5 - side 66 av 87

https://sfdora.org/dora-case-studies/
https://sfdora.org/
https://sfdora.org/project-tara/
https://www.coalition-s.org/about/


 

6 

differences between career stages, ranging from early career to senior. The criteria used 

in international rankings of institutions are often still very much based on the use of 

conventional publication metrics and these influence the criteria applied by universities to 

the assessment of their own researchers. A European framework would help to inform 

the criteria used by international rankings so that these evolve to 

recognise organisations that are truly of high quality and serve the interests of science 

rather than rewarding inappropriate behaviours and inhibiting reforms. 

EU POLICY AND POLITICAL CONTEXT 

In 2017, the Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF) carried out a Mutual Learning 

Exercise between 13 European countries on incentives and rewards for researchers to 

engage in open science activities, and on the use of alternative (i.e. non-traditional) 

metrics. 

In 2018, the Commission recommended that Member States set and implement clear 

policies to reward a culture of collaboration and of sharing of knowledge and data 

(Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018). 

In 2019 and 2020, a total of 41 European Universities Alliances were selected for funding 

from the Erasmus+ programme, with top-up funding from the Horizon 2020 programme, 

for activities aiming at transformation of higher education institutions in the research and 

innovation dimensions. Many of the Alliances included activities on research and career 

evaluation systems in their work plans. 

In 2020, the Open Science Policy Platform, consisting of 25 major stakeholder 

organisations, recommended in its final report that institutions have a career and reward 

structure for all researchers, and particularly for early career researchers, which values 

and promotes, - without using the JIF as a proxy for quality - a diverse range of outputs, 

activities and career directions, facilitating also mobility between academia and industry 

or between national jurisdictions.   

In 2020, the Commission Communication COM(2020) 628 on a new European Research 

Area for Research and Innovation set out as a strategic objective the improvement of the 

research assessment system, and the Council Conclusions on the new European Research 

Area of 1 December 2020 reiterated the 2018 Commission Recommendation and 

encouraged the Commission, Member States, and stakeholders to support and implement 

open science practices in their assessment systems and to strengthen their European 

coordination.  

In 2021, the Council conclusions on the European Universities initiative of 17 May 2021 

acknowledged that European Universities Alliances should be guided to explore new and 

attractive ways for the recruitment, reward, assessment and professionalisation of 

teachers, staff and researchers, working towards a better recognition and balance 

between educational, research, managerial and entrepreneurial achievements thus 

fostering good practices for recruitment and career development, while respecting work-

life balance, and developing a renewed appreciation and valuation of performance. The 

Council conclusions on attractive and sustainable researchers’ careers and working 

conditions of 28 May 2021 underlined that the research assessment system, being an 

integral part of attractive and productive careers, should focus on excellence and impact, 

and that more talent-based and diversity-sensitive quality measurement should be 

explored. Member States, Research Funding Organisations, Research Performing 

Organisations and the Commission, are expected to work together towards a revised 

system for research assessment.  

On 26 November 2021, the Council adopted a Recommendation on a Pact for Research 

and Innovation in Europe, as a first key achievement of the new European Research Area 

(ERA), identifying common values and principles, including one focusing on research 

I-sak 5 - side 67 av 87

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility/mle-open-science-altmetrics-and-rewards
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility/mle-open-science-altmetrics-and-rewards
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0790
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0628&qid=1614808291158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0628&qid=1614808291158
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XG0610%2802%29
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/en/pdf


 

7 

assessment, and indicating areas where Member States will jointly develop priority 

actions. The ERA Policy Agenda 2022-2024, annexed to the Council Conclusions on the 

future governance of the European Research Area of 26 November 2021, includes a 

priority action for reforming the assessment system for research, researchers and 

institutions to improve their quality, performance and impact. 

Work is also taking place at global level to foster international alignment on research 

assessment reforms. The 2021 Group of Seven (G7) Research Compact mandated 

actions for collaboration on open science, including improving research assessment. Such 

action will be taken forward in a dedicated sub-group on research assessment and 

broader issues of incentives. The sub-group, which is co-chaired by the Commission, is 

expected to focus on how best to operationalise, internationally, a reform of current 

systems. The Commission has been contributing actively to the Recommendation on 

Open Science from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO). The Recommendation recognises the need to review research assessment 

systems to align them with the principles of open science. The Global Research Council 

(GRC), which brings together science and engineering funding agencies from around the 

world, organized in 2020 a Conference on Responsible Research Assessment, and 

established in 2021 a working group dedicated to the subject. 

PROPOSED APPROACH 

A European initiative should aim to facilitate and speeding up changes to research 

assessment. The objective would be to have research proposals, researchers, 

research units and research institutions evaluated on their intrinsic merits and 

performance rather than on the number of publications and where they are published, 

promoting qualitative judgement with peer-review, supported by responsible use of 

quantitative indicators. The diversity of outputs and tasks of researchers should be 

rewarded, without requiring researchers to excel in all types of tasks nor contribute to all 

types of (potential) impacts, whereas open science practices should be stimulated by 

rewarding open collaboration, knowledge sharing and involvement of societal actors. 

Assessment should recognise achievements that do not always sit comfortably within 

traditional disciplinary boundaries, to encourage capacity building for multi-, inter- and 

trans-disciplinarity, as well as non-traditional career paths that include experience gained 

in other sectors. Assessment should also recognise the various contributions to scientific 

teams. All this should empower research organisations and the research system as a 

whole to achieve the highest possible quality and impact and ensure that research 

remains attractive to the best talents for all domains. Consultations have shown that the 

time is right for launching such an initiative considering the growing awareness on a 

European and global level about the changes needed, the several initiatives taken by 

individual research organisations, and the goal for Europe to remain a leader in science. 

The Commission proposes to move towards a common understanding through an 

agreement to be signed by individual research funding organisations, research 

performing organisations, and national/regional assessment authorities or 

agencies, as well as by their associations, all willing and committed to reform the 

current research assessment system. Research funding organisations (including private 

foundations) and public authorities, including national assessment agencies that exist in 

some countries, are key drivers for changes at national and regional level, while research 

performing organisations (universities and research institutes) are largely responsible for 

setting their recruitment and staff assessment policies. The goal is to bring together a 

critical mass of such committed stakeholders on the basis of commonly agreed 

objectives, principles and actions, so that individual institutions, together, can more 

safely and efficiently engage in reforms. The agreement shall respect the autonomy of 

research organisations in setting their own recruitment and assessment policies and allow 

for a diversity of practices in accordance with the agreed principles. Signatories must 

have the possibility to test different approaches within a commonly agreed framework, 

and learn mutually to ensure that changes are evidence-based. Bringing research funding 
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and performing organisations together around common principles and ensuring mutual 

learning is also expected to prevent contradictions between the assessment of research 

proposals submitted for funding, the assessment of researchers and research units, and 

the assessment of institutions.  

Such a coalition approach would help ensure ownership of the initiative by the 

signatories. The Commission should act as a facilitator, as well as a signatory in its role 

of funding organisation. The initiative should primarily target organisations from within 

the European Union (EU), but organisations from outside the EU could also become 

signatories of the agreement. The agreement would be scalable and remain open to new 

signatories. An implementation plan would be established by the signatories, including 

deliverables, milestones and timeframes, in order to translate the commitments into 

effective changes. It must however be acknowledged that speed of change may differ 

between institutions, depending on their missions, country and national framework 

conditions, and current assessment processes. All signatories would commit to regular 

and public reporting on progress towards meeting their commitments.  

To be most effective, the proposed agreement may be accompanied by support 

measures:  

 Some financial support may be provided by governments and research funding bodies 

at national and European level for the implementation of institutional changes, for 

monitoring progress or for developing and measuring novel assessment metrics.  

 Campaigns to raise awareness among researchers and institutions should be foreseen, 

as well as appropriate education and training of researchers to acquire the skills 

necessary for the tasks and outputs on the basis of which they would be assessed.  

 European Universities Alliances could constitute an important testbed for changes.   

 The European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of 

Researchers dates back to 2005 and needs to be updated to respond to the new 

challenges and reality, including a reformed research assessment. In line with the 

Council conclusions on attractive and sustainable researchers’ careers and working 

conditions of 28 May 2021, this may be done in the context of a single framework for 

attractive and sustainable careers within and beyond academia.  

 A dialogue with national and regional authorities should seek to reduce legal obstacles 

and barriers to changes at national and regional level, and may address broader 

framework conditions, such as the balance between project-based funding and life-

cycle funding, which influences the assessment processes. This could be supported by 

work from the Horizon Europe Policy Support Facility (PSF).  

 Finally, international dialogues are needed in order to foster alignment at global level. 

PRINCIPLES FOR A REFORMED RESEARCH ASSESSMENT SYSTEM 

An agreement between stakeholders may contain the principles listed below. All 

proposed principles are based on the consultations and discussions with stakeholders 

(see Annex 1), building on:  

 the values and principles enshrined in the 2021 Council Recommendation on a Pact for 

Research and Innovation in Europe;  

 the principles, values and responsibilities laid down in the Magna Charta 

Universitatum, revised in 2020; 
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 the principles and good research practices laid down in the “European Code of Conduct 

for Research Integrity” published in 2017 by All European Academies (ALLEA); 

 the recommendations identified by the San Francisco Declaration on Research 

Assessment (DORA), the principles proposed by the Leiden Manifesto for research 

metrics, and the Hong Kong Principles for assessing researchers. 

A first set of higher-level principles corresponds to overarching conditions, while a second 

set of principles corresponds to assessment criteria and processes. 

Principles for overarching conditions 

 Comply with ethics and integrity rules and practices, and ensure that ethics and 

integrity are the highest priority, never compromised by any counter-incentives. Verify 

before or during assessment that the highest standards of general and research-

specific ethics and integrity are met. Value methodological rigour to guard against 

sources of bias, and promote extended forms of professional and scientific integrity, 

showing adherence to moral standards of conduct, and include behaviours such as 

early sharing of research data and results, building on the work of others, and 

subjecting oneself to critical external validation. 

 Safeguard freedom of scientific research. By putting in place assessment 

frameworks that do not limit researchers in the questions they ask, in their research 

implementation, methods or theories. By limiting the assessment frameworks to only 

those necessary, as assessment must be useful for researchers, institutions and 

funders. 

 Respect the autonomy of research organisations. By safeguarding the 

independence of research performing organisations in the evaluation of their 

researchers while implementing the present principles, yet striving to prevent 

contradictions between the assessment of research, researchers and institutions, and 

between institutions, to avoid fragmentation of the research and innovation landscape 

and to enable the mobility of researchers. 

 Ensure independence and transparency of the data, infrastructure and criteria 

necessary for research assessment and for determining research impacts; in particular 

by clear and transparent data collection, algorithms and indicators, by ensuring control 

and ownership by the research community over critical infrastructures and tools, and 

by allowing those assessed to have access to the data, analyses and criteria used. 

Principles for assessment criteria and processes 

Quality and impact 

 Focus research assessment criteria on quality. Reward the originality of ideas, 

the professional research conduct, and results beyond the state-of-the-art. Reward a 

variety of research missions, ranging from basic and frontier research to applied 

research. Quality implies that research is carried out through transparent research 

processes and methodologies and through research management allowing systematic 

re-use of previous results. Openness of research, and results that are verifiable and 

reproducible where applicable, strongly contribute to quality. Openness corresponds to 

early knowledge and data sharing, as well as open collaboration including societal 

engagement where appropriate. Assessment should rely on qualitative judgement for 

which peer-review is central, supported by responsibly used quantitative indicators 

where appropriate.  

 Recognise the contributions that advance knowledge and the (potential) 

impact of research results. Impact of research results implies effects of a scientific, 
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technological, economic and/or societal nature that may develop in the short, medium 

or long-term, and that vary according to disciplines and research types (e.g. basic and 

frontier research vs. applied research).  

Diversity, inclusiveness and collaboration 

 Recognise the diversity of research activities and practices, with a diversity of 

outputs, and reward early sharing and open collaboration. Consider tasks like 

peer review, training, mentoring and supervision of Ph.D candidates, leadership roles, 

and, as appropriate, science communication and interaction with society, 

entrepreneurship, knowledge valorisation, and industry-academia cooperation. 

Consider also the full range of research outputs, such as scientific publications, data, 

software, models, methods, theories, algorithms, protocols, workflows, exhibitions, 

strategies, policy contributions, etc., and reward research behaviour underpinning 

open science practices such as early knowledge and data sharing as well as open 

collaboration within science and collaboration with societal actors where appropriate. 

Recognise that researchers should not excel in all types of tasks and provide for a 

framework that allows researchers to contribute to the definition of their research 

goals and aspirations.  

 Use assessment criteria and processes that respect the variety of scientific 

disciplines, research types (e.g. basic and frontier research vs. applied research), 

as well as research career stages (e.g. early career researchers vs. senior 

researchers), and that acknowledge multi-, inter-, and trans-disciplinary as well as 

inter-sectoral approaches when applicable. Research assessment should be conducted 

commensurately to the specific nature of scientific disciplines, research missions or 

other scientific endeavours.  

 Acknowledge and valorise the diversity in research roles and careers, including 

roles outside academia. Value the skills (including open science skills), competences 

and merits of individual researchers, but also recognise team science and 

collaboration.  

 Ensure gender equality, equal opportunities and inclusiveness. Consider gender 

balance, the gender dimension, and take into account diversity in the broader sense 

(e.g. racial or ethnic origin, sexual orientation, socio-economic, disability) in research 

teams at all levels, and in the content of research and innovation.  

ACTIONS THAT SIGNATORIES OF AN AGREEMENT COULD COMMIT TO 

The research performing organisations, research funding organisations (including private 

foundations), and their associations, and national or regional assessment authorities or 

agencies, signing an agreement could commit to the actions listed below. All proposed 

actions are based on the consultations and discussions with stakeholders (see Annex 1): 

 Work on aligning research assessment to the above principles, building on the 

Pact for Research and Innovation in Europe, the DORA recommendations, the Magna 

Charta Universitatum, the European Code of Conduct for Research Integrity, the 

Leiden Manifesto, the Hong Kong Principles, and other equivalent declarations, while 

taking into account the diverse institutional missions and strategies of universities or 

other research performing and funding organisations. This would require each 

individual research organisation to reform its assessment criteria and processes in the 

spirit of the above principles and it would require establishment of task forces 

dedicated to implementation. Work would in particular consist of: 

o Developing assessment criteria for research proposals and of researchers’ 

performance that:  
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 reward quality, and the (potential) impact of research;  

 reward research that meets the highest standards of ethics and 

integrity, including compliance with ethics and integrity rules and 

practices;  

 value the diversity of research activities and outputs;  

 consider not only the research outputs, but also the 

process/conduct of research, and reward good scientific practices 

like early sharing and open collaboration; 

 value team work, as well as cross-disciplinary collaborations when 

appropriate; 

 support different researcher profiles and different career paths.  

o Basing assessment criteria on qualitative judgement for which peer-review 

is central, eventually supported by responsible use of quantitative 

indicators. This includes developing recruitment and assessment processes 

with more narrative information on achievements and potentials, and their 

(potential) impacts, such as narrative Curriculum Vitae and prospective 

research narratives; as well as developing and testing new indicators while 

moving away from the use of the Journal Impact Factor.  

o Tailoring assessment criteria and processes to respect the variety of 

scientific disciplines (including the creative and performing arts, 

humanities, and social sciences) of research maturity levels and research 

career stages.  

o Developing guidance for those assessed and for those assessing.  

o Ensuring transparency and wide communication about the specific criteria, 

methods and data used for assessment.  

 Promote high quality assessment that is evolutive, self-reflective and used 

wisely. Promote mechanisms to build from lessons learnt and to ensure continuous 

improvements. Limit assessment to the strictly necessary, avoiding duplication of 

processes and excessive costs, and promote the reuse of research assessment 

processes and results whenever possible, considering in particular that better and 

more qualitative assessments may require more time from evaluators.   

 Recognise peer-review as part of researcher’s tasks and as an important service to 

the scientific community. Facilitate, incentivise, and reward peer-review tasks 

carried out by researchers, of the highest quality and integrity, including open and 

citable peer-review. 

 As a condition for reforming research assessment, allocate the necessary 

resources to: 

o implement changes in research assessment; 

o raise awareness of all actors; 

o educate, train and support researchers and any other staff involved with 

assessment, including peer-reviewers and assessors/evaluators; 

o support the necessary infrastructure. 
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Pay particular attention to the environment offered to early career researchers. 

Recognise the particular role of research funding organisations in providing financial 

support for the implementation of institutional changes in research assessment. 

 Share information, practices and experience among research organisations to 

facilitate mutual learning between institutions, to contribute to guidance and 

common approaches, and to contribute to coherence between the assessment of 

research proposals, researchers, research units, and research institutions). Also 

contribute to open infrastructures underpinning research assessment by sharing 

relevant data. 

ORGANISATION AND MONITORING 

The consultation of stakeholders identified some key parameters for implementation, but 

also that all implementation modalities will need to be agreed upon among the 

signatories of the agreement.  

Once prospective signatories have been identified and have agreed on objectives, 

principles and actions, the coalition would have to discuss the modalities of cooperation 

and organise itself, informally or in a formal organisation, in order to be able to exchange 

practices, coordinate partners’ actions, monitor progress, raise awareness and attract 

additional members. A multi-stakeholder consortium of associations of stakeholders and 

of individual institutions, together with a dedicated secretariat, could form an initial core 

group of the coalition to design an implementation plan and kick-off operations.   

Monitoring the progress made and the adherence to commitments undertaken is thought 

to be an important part of this initiative since its ambition is to go beyond what is 

achievable by merely signing a declaration. Monitoring would be based on bottom-up 

voluntary contributions by the individual organisations rather than any top-down scrutiny 

and attribution of labels or awards. All signatories would commit to regular and public 

‘light’ reporting on their progress towards realising their commitments, thereby being 

subject to scrutiny from their own communities and staff but also communicating 

experience to enable mutual learning and facilitate collective progress. Monitoring would 

nevertheless be limited to the elements strictly necessary for providing a measure of the 

progress made. Monitoring strategies, arrangements and any specific metrics of progress 

would be agreed upon among the signatories of the agreement.  

Researchers, including early-career researchers, should contribute to implementation 

(including the definition of milestones, deliverables and timelines), as well as to the 

monitoring of progress made by providing information on how the policies of their 

institutions match the commitments made. 

As Member States authorities play a key role in providing the framework conditions and 

support for the reforms and changes to be implemented, opportunities for discussion and 

updates on the work of the coalition within fora such as ERAC and the ERA Forum would 

be very important. 
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ANNEX 1: CONSULTATION OF STAKEHOLDERS 

1 Description of the consultation process 

To initiate consultation and debate on the proposed approach and on the content of an 

agreement, Commission services met with an online assembly of stakeholders on 18 

March 2021. This first meeting brought together close to 130 representatives of 

associations of research funding organisations and research performing organisations, of 

individual organisations like universities and research infrastructures, as well as 

representatives of EU Member States and Associated Countries (National Points of 

Reference on Scientific Information - NPRs), to discuss how to make progress with 

reforming research assessment. The meeting demonstrated a high level of commitment 

by stakeholders and strong support to a European initiative bringing together research 

funders, research performing organisations and policy makers. Participants highlighted 

the need for researchers to play a central role in the debate and for research performing 

organisations to develop ownership of the initiative, as well as the need to ensure 

alignment between top-down approaches from funders or at national level and bottom-up 

activities by research performing organisations. Stakeholders asked for a sufficiently 

flexible framework (but also sufficiently accurate) to be developed to accommodate the 

diversity of countries, disciplines, research cultures, missions of institutions, and career 

paths. They also asked for an agreement on the core elements defining research quality 

(i.e. “excellence”), with full awareness that quality and excellence are not absolute but 

context dependent and that a good balance between qualitative assessment and 

quantitative indicators would need to be found. 

From March to July 2021, the Commission organised a first series of online bilateral 

meetings with a wide diversity of associations of universities, of research funding 

organisations, of research institutes, of academies, and of researchers. From August to 

November 2021, the Commission organised a second series of bilateral meetings, mainly 

with individual research organisations, to widen the consultation. Each bilateral meeting 

consisted of 1.5 hour of discussion on the rationale for reforming the research 

assessment system, the principles and actions that could be agreed by stakeholders, and 

the approach for moving forward with implementing changes and for monitoring progress 

made. To ensure a structured and comparable discussion, Commission services shared a 

draft concept note, presenting proposals on the above-mentioned elements, and listing 

questions to be addressed in the bilateral meeting. The possibility for written comments 

was also opened post-meeting. The questions were: 

 If the rationale for reforming the research assessment system is appropriately framed; 

 If an agreement between stakeholders ‘willing to change’ would be appropriate, if a 

dedicated organisation should be established to support this ‘coalition approach’, and 

how it should be organised;  

 If the proposed principles, actions, and monitoring mechanisms are appropriate and if 

there are any missing elements or changes needed; 

 How much the overall level of ambition of the proposed initiative is appropriate, and 

would the organisation consulted be willing to sign such an agreement; 

 If additional initiatives should be taken, beyond an agreement. 

The bilateral meetings demonstrated overall support for the draft principles and actions 

consulted upon and to a coalition approach. Many stakeholders suggested that the 

rationale should highlight the desired research culture and behaviours, and should 

identify what is expected from a reformed research assessment, rather than only 

pointing to current issues and challenges. Several pointed to the fact that changes have 

already been implemented or are under progress in various institutions in Europe, and 
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that a European initiative would help to avoid fragmentation and facilitate mobility of 

researchers. A new European initiative was seen by many as an opportunity to stimulate 

exchange between institutions, pilot new criteria and processes, and share good 

practices, thus enabling evidence-learned changes. Many underlined the importance of 

associating researchers very closely to any reform, in particular early-career researchers, 

for changes to be successfully adopted and implemented, and to cater for their concerns 

and inputs, as they are ultimately the main actors impacted by the assessment 

processes. A few stakeholders called for avoiding an immediate ban of the use of the 

Journal Impact Factor (JIF), but rather to gradually move away from the use of JIF and 

to use metrics more responsibly. Some stakeholders expressed the fear that changes 

may dilute the importance of originality of work, going beyond state-of-the-art, and 

potential impacts, if many other criteria and tasks are to be evaluated as well, and that 

this would also increase the pressure on researchers to excel in all of them. The 

importance of monitoring progress was stressed by many, so that the proposed initiative 

doesn’t represent yet another declaration of principles, but effectively stimulates 

implementation of changes. Several, however, expressed concerns that monitoring may 

represent additional bureaucratic burden and called for keeping this light and bottom-up, 

putting more the focus on social control, including by the researchers. The important role 

of EU Member States in providing favourable framework conditions was also underlined 

by many stakeholders. 

In September and October 2021, the Commission had meetings with representatives 

from EU Member States and Associated Countries, notably through the European 

Research Area and Innovation Committee (ERAC) and the European Research Area 

Forum for Transition (ERA Forum), to collect comments on the proposed coalition 

approach, to identify any further actions that the Commission could take to support a 

reform of the research assessment system, and to discuss measures that national and 

regional authorities could take to support and incentivise a reform. 

2 Consultation meetings with stakeholders 

2.1 Meeting of 18 March 2021: List of organisations having participated 

 

Name of organisation (by alphabetical order) Category of organisation 

ACA, Academic Cooperation Association Higher education - association 

ALLEA, European Federation of Academies of Sciences and 
Humanities 

Academies and societies 

CESAER, Conference of European Schools for Advanced 
Engineering Education and Research 

Universities - association 

CESSDA, Consortium of European Social Science Data Archives Research infrastructure 

cOAlition S Funders & research performing 
organisations - association 

Coimbra Group Universities - association 

CoNOSC, Council for National Open Science Coordination Network  

COPERNICUS Alliance Universities - association 

DARIAH, Digital Research Infrastructure for the Arts and 
Humanities 

Research infrastructure 

DORA, The Declaration on Research Assessment Advocacy 

EARTO, European Association of Research and Technology 
Organisations 

Research and technology 
organisations - association 
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EASSH, European Alliance for Social Sciences and Humanities Advocacy 

ECIU, European Consortium of Innovative Universities Universities - association 

EGI, European Grid Infrastructure Research infrastructure 

EMBO, European Molecular Biology Organization Researchers organisation 

EPS, European Physical Society Academies and societies 

ERAC SWG HRM, European Research Area and Innovation 
Committee (ERAC) Standing Working Group (SWG) on Human 
Resources and Mobility (HRM) 

Policy makers - national 
representatives 

ERAC SWG OSI, European Research Area and Innovation 
Committee (ERAC) Standing Working Group (SWG) on Open 
Science and Innovation (OSI) 

Policy makers - national 
representatives 

EUA, European University Association Universities - association 

EuCheMS, European Association for Chemical and Molecular 
Sciences 

Academies and societies 

EU-Life, alliance of European research institutes in the life 

sciences 

Research performing 

organisations - association - life 
sciences  

EURODOC, European Council of Doctoral Candidates and Junior 
Researchers 

Researchers organisation 

F1000 Research Limited  Business - publishers 

FOR-EU, Association of European Universities Alliances Universities - association 

Ghent University, Belgium University 

GYA, Global Young Academy Researchers organisation 

LERU, League of European Research Universities Universities - association 

LIBER, Association of European Research Libraries Libraries 

NPRs, National Points of Reference on Scientific Information Policy makers - national 
representatives 

Open University of Catalonia, Spain University 

OpenAIRE, Open Access Infrastructure for Research in Europe Research infrastructure 

RDA, Research Data Alliance Foundation Other association 

Science Europe, Association of European Research Funding 
Organisation and Research Performing Organisations 

Funders & research performing 
organisations - association 

SPARC Europe - Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition Europe 

Advocacy 

STM, International Association of Scientific, Technical and Medical 
Publishers 

Business - publishers 

The Guild, The Guild of European Research-Intensive Universities Universities - association 

UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe Universities - association 

University of Amsterdam, The Netherlands University 

YERUN, Young European Research Universities Universities - association 

ZonMw, The Netherlands Organisation for Health Research and 
Development 

Funder 
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2.2 List of bilateral meetings with stakeholder organisations 

Name of organisation (by alphabetical order) Category of organisation 

ALLEA, European Federation of Academies of Sciences and 

Humanities 

Academies and societies 

ANECA, Spanish National Agency for Quality Assessment and 

Accreditation 

Evaluation agency 

Babes-Bolyai University, Romania University 

CESAER, Conference of European Schools for Advanced 

Engineering Education and Research 

Universities - association 

cOAlition S Funders & research performing 

organisations - association 

Coimbra Group Universities - association 

DFG, German Research Foundation Funder 

DORA, The Declaration on Research Assessment Advocacy 

EARTO, European Association of Research and Technology 

Organisations 

Research and technology 

organisations - association 

EFC, Research Forum of the European Foundation Centre Private funders - association 

EMBO, European Molecular Biology Organization Researchers organisation 

EUA, European University Association Universities - association 

EU-Life, alliance of European research institutes in the life 

sciences 

Research performing 

organisations - association - life 

sciences  

EURODOC, European Council of Doctoral Candidates and Junior 

Researchers 

Researchers organization 

FCT, Portuguese Foundation for Science and Technology Funder 

FOR-EU, Association of European Universities Alliances (first 

generation) 

Universities – association 

FOR-EU2, Association of European Universities Alliances (second 

generation) 

Universities - association 

GRC, Global Research Council Funders  - association 

GYA, Global Young Academy Researchers organisation 

HCERES, French High Council for Evaluation of Research and 

Higher Education 

Evaluation agency 

HRK, German Rectors' Conference Universities - rectors conference 

ISE, Initiative for Science in Europe Researchers organisation 

LERU, League of European Research Universities Universities - association 

MCAA, Marie Curie Alumni Association Researchers organisation 

Science Europe, Association of European Research Funding 

Organisation and Research Performing Organisations 

Funders & research performing 

organisations - association 

The Guild, The Guild of European Research-Intensive Universities Universities - association 

University of Vienna, Austria University 
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YERUN, Young European Research Universities Universities - association 

ZonMw, The Netherlands Organisation for Health Research and 

Development 

Funder 

 

2.3 Other meetings, debates and consultations 

 Online breakout session “Building careers and being assessed: A challenge for young 

researchers?” in the “Research and Innovation days 2021”, European Commission, 24 

June 2021. 

 Hybrid session “European Research Area Action 9, part on improving the research 

assessment system – State of play and exchange of views on the proposed way 

forward” in the plenary meeting of the European Research Area and Innovation 

Committee (ERAC), Ljubljana, Slovenia, 30 September 2021. 

 Online session “Improving the research assessment system” in the meeting of the 

European Research Area Forum for Transition (“ERA Forum”), 8 October 2021. 
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ANNEX 3: A FEW DEFINITIONS 

Research assessment: The processes to “decide on the career progression of individual 

researchers, on the allocation of funding to research proposals, or to evaluate the 

performance of research institutes and universities”. (Science Europe position statement 

and recommendations on research assessment processes, July 2020) 

Responsible research assessment: “An umbrella term for approaches to assessment 

which incentivise, reflect and reward the plural characteristics of high-quality research, in 

support of diverse and inclusive research cultures”. (The changing role of funders in 

responsible research assessment: progress, obstacles & the way ahead, November 2020) 

Academic assessment: “The entire catalog of methods that are used to evaluate the 

outputs and impacts of academic activities for the purposes of recruitment and career 

progression (…), the performance of academic units, and applications for funding within 

institutional or national systems. While discussions on responsible practices were initially 

limited to “research” assessment, the scope of the debate has since been broadened to 

include the incentives and rewards available for all academic activities, i.e., education, 

research, and innovation in service to society”. (Reimagining academic career 

assessment: Stories of innovation and change, January 2021) 

Open science: “Open  science  is  defined  as  an  inclusive construct that combines 

various movements and practices aiming to  make  multilingual  scientific  knowledge  

openly  available,  accessible  and  reusable  for  everyone,  to  increase  scientific  

collaborations  and  sharing  of  information for the benefits of science and society, and 

to open the processes of scientific knowledge creation, evaluation and communication to 

societal actors beyond the traditional scientific community. It comprises all scientific 

disciplines  and  aspects  of  scholarly  practices,  including  basic  and  applied  sciences, 

natural and social sciences and the humanities, and it builds on the following key pillars: 

open scientific knowledge, open science infrastructures, science  communication,  open  

engagement  of  societal  actors  and  open  dialogue with other knowledge systems”. 

(UNESCO recommendation on open science, November 2021) 
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Getting in touch with the EU 

IN PERSON 
All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres. 

You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/european-union/contact_en 
 

ON THE PHONE OR BY EMAIL 
Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. 

You can contact this service: 
– by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls), 

– at the following standard number: +32 22999696, or 

– by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en 

Finding information about the EU 

ONLINE 
Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa 

website at: https://europa.eu/european-union/index_en 

 

EU PUBLICATIONS 
You can download or order free and priced EU publications from:  

https://op.europa.eu/en/publications. Multiple copies of free publications may be obtained by 

contacting Europe Direct or your local information centre (see https://europa.eu/european-

union/contact_en). 
 

EU LAW AND RELATED DOCUMENTS 
For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the official language 
versions, go to EUR-Lex at: http://eur-lex.europa.eu 

 

OPEN DATA FROM THE EU 
The EU Open Data Portal (http://data.europa.eu/euodp/en) provides access to datasets from the EU. 

Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes. 
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Reforming research assessment is increasingly considered a priority to 
ensure the quality, performance and impact of research. Reform, 
however, requires cultural and systemic changes which are proving to be 

very complex and slow to implement. During the period March-November 
2021, the European Commission consulted European stakeholders on how 
to facilitate and speed up changes. This scoping report presents the 
findings from the consultation, identifies the goals that should be pursued 
with a reform of research assessment, and proposes a coordinated 
approach based on principles and actions that could be agreed upon by a 
coalition of research funding and research performing organisations 

committed to implement changes. 
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Universitetet i Oslo Notat 
 

 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,  
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 

 

 

 

 

Dato: 16.05.2020 

 Saksnr..: 2020/4894 MTHEODOR 

Mandat for arbeidsgruppe 

 

Arbeidsgruppen bes om å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan UiO best skal rekruttere til 

vitenskapelige stillinger, med mål om å oppnå et samlet og forenklet rammeverk for rekruttering.  

Arbeidet skal resultere i løsninger som bidrar til å oppnå målene satt i  UiOs rekrutteringspolitikk 

for vitenskapelige stillinger:  

 UiO skal bruke rekruttering som et strategisk virkemiddel 

 UiO skal være attraktiv og rekruttere de best kvalifiserte vitenskapelige ansatte nasjonalt og 

internasjonalt  

 UiO skal ha en konkurransekraftig og profesjonell rekrutteringsprosess 

 

UiO støtter aktivt EUs initiativ for å styrke forskeres arbeidsvilkår og har mottatt utmerkelsen HR 

Excellence in Research for sitt arbeid med Charter og Code.  Det overordnede politiske målet for 

Charter og Code er å bidra til utviklingen av et attraktivt, åpent og bærekraftig europeisk 

arbeidsmarked for forskere, der rammebetingelsene gjør det mulig å rekruttere og beholde forskere 

av høy kvalitet i miljøer som ansporer til effektive resultater og høy produktivitet. Av særlig 

relevans for denne arbeidsgruppen er kravet om oversiktlige, åpne, rettferdige og internasjonalt 

aksepterte ordninger for rekruttering. UiO må ha rekrutteringsprosesser som understøtter disse 

prinsippene. Dette innebærer blant annet gode kunngjøringstekster, god informasjon til søkere og 

åpne og ryddige vurderingsprosesser.  

Som ledd i arbeidet bes gruppen: 

 Sørge for at kompetanseprofilen UiO vurderer ved ansettelser er dekkende. UiOs 
kompetanseprofil består i dag av vitenskapelige kvalifikasjoner, andre faglige 
kvalifikasjoner, utdanningsfaglige kvalifikasjoner, formidlingskvalifikasjoner, 
kvalifikasjoner innen ledelse og administrasjon samt personlige kvalifikasjoner. 
Arbeidsgruppen bes vurdere om det er flere kompetanseområder som bør vurderes, 
eksempelvis knyttet til kunnskap i bruk eller digital kompetanse.  

 Sørge for at vurderingskriteriene innenfor de ulike kompetanseområdene er gode og 
dekkende.  

 Vurdere i hvilken grad dagens roller og ansvarsfordeling i ansettelsesprosessen er 
hensiktsmessig.  
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 Vurdere om det kan gjøres endringer i interne retningslinjer for å effektivisere 
ansettelsesprosessene.   

 Vurdere om de interne retningslinjenes oppbygning og struktur kan forenkles, slik at vi 
kommuniserer godt med ulike målgrupper (eksempelvis søkere, sakkyndig komite, 
saksbehandlere). 

 Ha særlig oppmerksomhet på hvordan likestillings- og mangfoldsperspektiv kan ivaretas 
gjennom rekrutteringsprosessen, herunder hvordan ubevisste fordommer og stereotypier i 
vurdering av søkere kan motvirkes.  

 

Det er flere sentrale dokumenter og prosesser som må hensyntas i arbeidet, herunder:  

 

 Gjeldende lov- og avtaleverk 

 Dora-erklæringen (San Francisco Declaration on Research Assessment) om evaluering av 
forskning og UiOs videre arbeid med evaluering av forsking 

 UiOs innovasjonsløft og videre arbeid med kunnskap i bruk 

 UiOs formidlingspolitikk 

 Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning samt UiOs oppfølging av 
denne, herunder UiOs meritteringsordning for undervisning og arbeidet som er gjort i 
forbindelse med vurdering og dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse. 

 Masterplan for universitetets IT 

 UiOs handlingsplan for likestilling og mangfold 

 

Arbeidet skal resultere i et forslag til regelverk for ansettelse i professorater og 
førsteamanuensisstillinger, som omfatter prosessen fra kunngjøring til vedtak om ansettelse. 
Arbeidsgruppen kan også foreslå endringer i andre tilgrensende regler der dette er hensiktsmessig 
for den interne sammenhengen i UiOs samlede regelverk. Det legges til grunn at retningslinjene 
skal utformes på et overordnet nivå, og at fakultetene, eventuelt gjennom nasjonale fakultetsmøter, 
skal ha mulighet til å konkretisere ytterligere ut i fra behovene til de ulike fagområdene.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør 

Irene Sandlie 

personaldirektør 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mari Theodorsen 

+4722859358, mari.theodorsen@admin.uio.no 
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