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Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Det vises til brev av 5.5.2021 vedrørende høring på Strategi for forskerrekruttering og 
karriereutvikling.

UiA vil berømme departementet for arbeidet med det foreslåtte strategidokumentet. Dette 
er en sårt tiltrengt strategi som på en særskilt måte adresserer viktige innsatsområder og 
tiltak i spesielt den tidlige fasen av forskerkarrieren.

Strategien, inkludert innsatsområdene og tiltakene, fremstår ryddig, konkret og velskrevet. 
Det er lett å orientere seg i dokumentet og den plasserer tydelige ansvar mellom de ulike 
instansene (KD, NFR, DIKU, institusjonene m/fl.). Vi legger også merke til at 
vektleggingen av karriereplanlegging/utvikling gjennomsyrer dokumentet.

Det pekes i utkastet på at doktorgradsstudiene vil romme både helt unge til langt mer 
voksne mennesker, dvs. personer i til dels svært forskjellige livsfaser og –situasjoner, 
f.eks. med omsorgsansvar.  Strømlinjeformingen om at alle fortrinnsvis skal 
internasjonaliseres gjennom studieopphold ute er ikke nødvendigvis realiserbart for alle, 
så her kunne det gjerne tas høyde for at det kan være andre måter å ivareta 
internasjonalisering i doktorgradsutdanningen på. Det er fint at KIF skal videreføres, men 
enda bedre er det om en tar hensyn til kjønn i forslag til nye retningslinjer, på dette – og 
andre – områder. 

Strategien legger opp til at normen for varigheten av ph.d.-løpene skal være fire år. En 
drøfting av fordeler og ulemper ved dette (for institusjonene og for kandidatene) bør inngå 
i begrunnelsen.

UiA kjenner seg godt igjen i bildet som tegnes i forhold til rekrutteringslandskapet i 
perioden 2000-21 og i forhold til rekrutterings- og karriereutfordringene i 2021.

UiA vil derfor støtte det fremlagte forslaget med de kommentarer som her pekes på og ser 
frem til den endelig vedtatte strategien. Den nye strategien vil utvilsomt hjelpe UiA til å 
sette rekrutterings- og karriereutfordringer på en mer systematisk måte og institusjonell 
dagsorden.

Med vennlig hilsen

Øyvind Nystøl
Seniorrådgiver

Forskningsadministrativ avdeling
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